
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองทีส่ิ้นสุด 
---------------------------- 

1. ชุดโครงการวิจัย  :  

2. ชื่อโครงการวิจัย   :  

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย )  : การป้องกันก าจัดแมลงนูนหลวงอ้อยโดยวิธีผสมผสานในจังหวัด
กาญจนบุรีและราชบุรี 
ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) : Integrated Pest Management of White Grub (Lepidiota Stigma 

Fabricius) in  Kanchanaburi and Ratchaburi Provinces 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าโครงการวิจัย   : นายอดิศักดิ์ ค านวณศิลป์ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 
ผู้ร่วมงาน    : นายปัญญา พุกสุ่น ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 
      นายสุรพล สุขพันธ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี  

    นางอุดม วงศ์ชนะภัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี 
    นายไกรสิงห์ ชูดี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี 

  นางสาวอ าไพ ประเสริฐสุข ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
กาญจนบุรี 

  นางสาวสุนี  ศรีสิงห์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี 
  นายอุดมศักดิ์ ดวนมีสุข  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี 
  นายประสงค์ วงศ์ชนะภัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี 
  นายประพันธ์ ประเสริฐศักดิ์  สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทน

พลังงาน 
  นางวิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทน

พลังงาน 
  นางสาวดารารัตน์ มณีจันทร์ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทน

พลังงาน 
  นางสาวอมรรัชฏ์ คิดใจเดียว สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทน

พลังงาน 
  นางสาวอรทัย วรสุทธิ์พิศาล สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทน

พลังงาน 
  นายสุเทพ สหายา ส านักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช 
  นายยุทธนา แสงโชต ิ ส านักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช 
  นายวันชัย  ถนอมทรัพย์ ข้าราชการบ านาญ กรมวิชาการเกษตร 



  นายสุพจน์ กิตติบุญญา ข้าราชการบ านาญ กรมวิชาการเกษตร 
  นายณัฐกฤต  พิทักษ์ ข้าราชการบ านาญ  กรมวิชาการเกษตร 

 
 
 

5. บทคัดย่อ 
การป้องกันก าจัดแมลงนูนหลวงอ้อยโดยวิธีผสมผสานในจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรี 

ด าเนินการต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี (มกราคม  2554  ถึง มีนาคม 2557) แบบเกษตรกรมีส่วนร่วมเพ่ือการ
ป้องกันการระบาดของแมลงนูนหลวง และเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกรใกล้เคียง วิธีการก าจัดแมลงนูน
หลวงวิธีผสมผสานประกอบด้วยการเพ่ิมอินทรียวัตถุ การไถพรวนท าลายหนอน การจับหนอนแมลงนูน
หลวงและตัวเต็มวัยก่อนวางไข่ การใช้สารเคมีในอ้อยปลูกและอ้อยตอ และการใช้สารชีวภัณฑ์ พบว่าการให้
ความรู้ผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจวงจรชีวิตแมลงนูนหลวง ช่วงเวลาระบาดและวิธีการป้องกันก าจัดที่ถูกต้อง ช่วย
ให้การปฏิบัติงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การรณรงค์ร่วมจับแมลงนูนหลวงระยะตัวหนอนและ
ตัวเต็มวัยอย่างต่อเนื่องสามารถลดการระบาดในฤดูถัดไป การใช้สารเคมีถูกชนิดและถูกวิธีสามารถป้ องกัน
ก าจัดหนอนแมลงนูนหลวง  แต่การใช้สารชีวภัณฑ์ไม่สามารถก าจัดหนอนแมลงนูนหลวง  การผ่าตออ้อย
เพ่ือหยอดสารฆ่าแมลงด้วยเครื่องผ่าตอใช้ไม่ได้ผลกับอ้อยตอถูกหนอนกัดกินราก เพราะกออ้อยจะหลุดจาก
ดิน การทดสอบการป้องกันก าจัดแมลงนูนหลวงแบบผสมผสานร่วมกับการไถระเบิดดินดาน พบว่าอ้อย
สามารถให้ผลผลิตทั้งในอ้อยปลูกและอ้อยตอระหว่าง 15 – 18 ตันต่อไร่ จากข้อมูลแบบสอบถามเกษตรกร
พบว่าร้อยละ 89 มีความพึงพอใจโครงการนี้ มีการน าไปปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ 54 ส่วนใหญ่ใช้วิธีจับแมลงตัว
เต็มวัย รองลงมาคือการใช้สารเคมี และจับตัวหนอนแมลงนูนหลวงคิดเป็ นร้อยละ 41, 31 และ 27 
ตามล าดับ โดยร้อยละ 45 ใช้วิธีป้องกันก าจัดมากกว่า 1 วิธีการ 

6. ค าน า 
ในช่วงต้นปี 2553 สถาบันวิจัยพืชไร่ ได้รับแจ้งจากโรงงานน้ าตาล บริษัทอุตสาหกรรมมิตเกษตร

จ ากัดพบการระบาดของแมลงนูนหลวงเข้าท าลายผลผลิตทางการเกษตร ทั้งอ้อย มันส าปะหลัง ยูคาลิปตัส 
มันแกว ปาล์มน้ ามันและยางพาราในพ้ืนที่ อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี และ อ าเภอด่านมะขามเตี้ย 
จังหวัดกาญจนบุรี และบริเวณใกล้เคียง จากการตรวจสอบเบื้องต้นโดยนักวิชาการสถาบันวิจัยพืชไร่ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านแมลงศัตรูอ้อย นักวิชาการจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรในสังกัดส านักวิจัยพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 5 พบว่ามีการเข้าท าลายของแมลงนูนหลวงในพ้ืนที่ปลูกอ้อย และพืชอ่ืนมากกว่า 3 หมื่นไร่ 
คาดว่าในพ้ืนที่ดังกล่าว อ้อยที่ถูกแมลงนูนหลวงเข้าท าลายผลผลิตอาจเสียหายทั้งหมด หรือผลผลิตที่ได้
ลดลง  เกษตรกรไม่สามารถไว้ตออ้อยได้ และเมื่อปลูกอ้อยใหม่อาจเสียหายเพ่ิมขึ้น มีผลกระทบต่อปริมาณ
อ้อยที่ต้องใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ าตาลทรายและเอทานอลหรืออ่ืนๆ  ในปี 2551/52  พ้ืนที่ปลูกอ้อย 
จังหวัดกาญจนบุรี และ จังหวัดราชบุรี มีพ้ืนที่ปลูกอ้อยประมาณ 4.8 และ 1.8 แสนไร่ ตามล าดับ 



แมลงนูนหลวง เป็นแมลงศัตรูพืชส าคัญของอ้อย ในแต่ละปีแมลงนูนหลวงได้ท าลายอ้อยและ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในประเทศไทยเป็นอย่างมาก  ชีววิทยาของแมลงนูนหลวง 
(ณัฐกฤต พิทักษ์. 2544) แมลงนูนหลวง มีชื่อสามัญว่า White grub หรือ Curl grub และมีชื่อวิทยาศาสตร์ 
คือ Lepidiota stigma Fabricius อยู่ในวงศ์Scarabaeidae วงจรชีวิตของแมลงนูนหลวงประกอบด้วย 
ระยะฟักไข่ 15-28 วัน หรือเฉลี่ยประมาณ 18 วัน หลังจากนั้นจะฟักออกเป็นตัวหนอน ซึ่งมีระยะเวลานาน
ถึง 8-9 เดือน ตามด้วยระยะดักแด้ประมาณ 2 เดือน และตัวเต็มวัยซึ่งมีระยะเวลา 30-40 วัน รวมอายุขัย
ของแมลงชนิดนี้ตั้งแต่ไข่จนตัวเต็มวัยจนตายประมาณ 1 ปี (ภาพผนวกที่ 1) ระยะเวลาในวงจรชีวิตของ
แมลงชนิดนี้จะมีความแตกต่างกันตามสภาพภูมิอากาศ ในต่างประเทศ  เช่น  ในรัฐควีนส์แลนด์ 
(Queensland) ประเทศออสเตรเลีย มีรายงานว่า  Lepidiota frenchi Blackburn นี้มีวงจรชีวิตอยู่ได้
นานถึง 2 ปี ส่วนการศึกษาในประเทศไทยพบว่า L. stigma มีวงจรชีวิต 1 ปี และมี 1 รุ่นต่อปี และผล
การศึกษาของกรมวิชาการเกษตรพบว่า ตัวเต็มวัยออกจากดักแด้ในดินระยะกลางเดือนกุมภาพันธ์  ในปี 
2538 - 2539 โดยตัวเต็มวัยจะออกจากดักแด้ ในตอนพลบค่ า เวลา 18.30-18.45 น. จะออกมากหลังฝน
ตกและดินเปียกโชค จึงคาดว่าปีใดไม่มีฝนในเดือนกุมภาพันธุ์ ปีถัดไปแมลงชนิดนี้จะมีปริมาณลด น้อยลง 
ตัวเต็มวัยบินออกไปหาต้นไม้ใหญ่รอบๆบริเวณไร่อ้อยที่ถูกท าลาย เช่น  ต้นมะขามเทศ ข่อย มะม่วง และ
มะพร้าว โดยเฉพาะต้นมะขามเทศซึ่งแมลงนูนจะชอบมากกว่าชนิดอ่ืนๆ ตัวเต็มวัยจะบินวนเวียนตามยอด
ต้นไม้ใหญ่ประมาณ 15-20 นาที เพ่ือเลือกหาคู่ผสมพันธุ์เสร็จแล้วก็ลงเกาะตามก่ิงไม้ดังกล่าวแล้วผสมพันธุ์
ทันที ขณะผสมพันธุ์ตัวเมียใช้ขาคู่หน้าเกาะตามกิ่งไม้ ส่วนตัวผู้ที่ก าลังผสมพันธุ์จะใช้หัวห้อยลงมาโดยไม่
เกาะกิ่งไม้ การผสมพันธุ์ใช้เวลานาน 15-30 นาที จากนั้นแมลงจะแยกออกจากกันและมักจะพักอยู่ตามกิ่ง
ไม้นานประมาณ 10-15 นาที ก่อนที่ตัวเมียจะบินลงสู่พ้ืนดินในบริเวณไร่หรือบริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่เช่น  ต้น
มะม่วง แล้วใช้ขาคู่หน้าขุดและแทรกตัวเองเข้าไปในพ้ืนดิน หลังจากผสมพันธุ์แล้วตัวผู้ส่วนใหญ่จะยังคง
เกาะอยู่ตามกิ่งไม้และจะบินลงสู่พ้ืนดินก่อนรุ่งอรุณ ตัวเมียจะวางไข่ในดินลึกประมาณ 15 ซม.หลังจากผสม
พันธุ์แล้วได้ 14-25 วัน หรือเฉลี่ย 20 วัน โดยใช้เวลาในการวางไข่ประมาณ2-6 วัน หรือเฉลี่ย 3 วัน ตัวเมีย
หนึ่งตัว สามารถวางไข่ได้ 15-28 ฟอง หรือเฉลี่ยประมาณ 13 ฟอง ตัวเต็มวัยมีอายุ 30-40 วัน หนอนที่ฟัก
ออกจากไข่ใหม่จะอาศัยอยู่ใต้กออ้อยลึกลงไปจากสันร่องอ้อยประมาณ  20-32 ซม. กัดกินรากอ้อยเป็น
อาหาร หนอนจะลอกคราบเป็นวัยที่ 3 ประมาณต้นเดือนสิงหาคม ในระยะนี้หนอนจะเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็ว และกินอาหารมากกว่าวัยอื่นๆ จึงเป็นระยะที่ท าความเสียหายให้แก่ไร่อ้อยมากท่ีสุด ประมาณเดือน
ธันวาคมหนอนจะมุดลงไปในดินลึกประมาณ 30-60 ซม.ท าให้เกิดโพรงดินยาวประมาณ 55 ซม. กว้าง 25 
ซม. แล้วเปลี่ยนเป็นดักแด้ในโพรงดินนั้นประมาณ 2 เดือนตัวเต็มวัยจะออกจากดักแด้และผสมพันธุ์ทันที 
ในช่วงตัวเต็มวัยแมลงนูนจะกินอาหารน้อยมาก  

สัณฐานวิทยา(Morphology)  
ระยะไข่ ไข่มีสีขาวค่อนข้างกลม ลักษณะคล้ายไข่จิ้งจก เปลือกแข็ง ขนาดใหญ่ มีความยาว

ประมาณ 5 มม. กว้าง 4 มม.  



ระยะตัวหนอน หนอนที่ฟักออกจากไข่ใหม่ๆ หัวกะโหลก กว้าง 4 มม. ล าตัวยาวประมาณ 7-8 
มม. หนอนมีการลอกคราบ 3 ครั้งก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นหนอนวัยที่ 2 ซึ่งมีหัวกะโหลกกว้าง 7 มม. ล าตัวยาว 
35-40 มม. หนอนจะลอกคราบเป็นวัยที่ 3 ประมาณต้นเดือนสิงหาคม เมื่อหนอนโตเต็มที่มีล าตัวสีขาวนวล
โดยตลอดและเป็นรูปโค้ง (C shaped) หัวกะโหลกมีสีน้ าตาล มีขนาดใหญ่และแข็ง ปากมีเขี้ยวใหญ่แข็งแรง 
เห็นขาชัดเจน แต่ไม่ค่อยใช้เดิน หนอนโตเต็มที่มีความยาวประมาณ  65-70 มม.กว้าง 25-30 มม. หัว
กะโหลกกว้าง 10 มิลลิเมตร ระยะตัวหนอนมีอายุนาน 8-9 เดือน 

ระยะดักแด้ ดักแด้ เป็นแบบ exarate หนอนเข้าดักแด้ใหม่ๆ มีสีขาวนวล หรือสีครีม แล้วเปลี่ยนเป็น
สีน้ าตาลแดง ก่อนเป็นตัวเต็มวัยมีสีน้ าตาลด า หนวด ขา และปีกเคลื่อนไหวเป็นอิสระเห็นได้ชัดเจน ยาว
ประมาณ 45-50 มิลลิเมตร กว้าง 25-30 มิลลิเมตร 

ตัวเต็มวัย เป็นแมลงปีกแข็งค่อนข้างใหญ่  ขนาดยาวประมาณ  32-40 มิลลิเมตร กว้าง 15-20 
มิลลิเมตร ส่วนท้ายของปีกมีจุดสีขาวด้านละจุด ตัวผู้มีสีน้ าตาลด า ตลอดล าตัว ส่วนตัวเมียมีสีน้ าตาลปนเทาสี
อ่อนกว่าตัวผู้ทั้งด้านบนและด้านล่างของล าตัว  

แมลงนูนหลวงมักระบาดในดินทรายที่มี pH 6-6.5 และมีอินทรียวัตถุต่ า 0.56-0.84% การเข้า
ท าลายมักปรากฏเป็นหย่อมๆ ไม่แพร่กระจายไปทั้งไร่ พ้ืนที่ใดค่อนข้างลุ่มเมื่อมีฝนตกน้ าขัง ตัวหนอนของ
แมลงนูนหลวงจะเข้าท าลายได้น้อย แต่ถ้าอ้อยปลูกในที่ดอนมักถูกหนอนเข้าท าลายมาก อ้อยกอใดที่ถูกหนอน
เข้าท าลายเพียงหนึ่งตัวต่อกอก็ท าให้อ้อยกอนั้นตายไปทั้งกอได้ หรือถ้าไม่ตายก็ท าให้ผลผลิตของอ้อยลดลงมาก 
จนเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ได้ ส่วนใหญ่พบหนอน 1-2 ตัวต่อกอ  แต่บางกออาจพบหนอนเข้าท าลาย 6-8 ตัว ปีใดที่
มีความแห้งแล้งติดต่อกันนาน เช่น ปี 2520 ท าให้การระบาดเข้าท าลายอ้อยมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น หนอน
เข้ากัดกินรากอ้อยเป็นอาหาร อาการเริ่มแรกของอ้อยที่ถูกท าลายดูคล้ายกับว่าเป็นผลเนื่องจากความแห้งแล้ง 
คือ ใบอ้อยมีสีเหลืองต่อมาใบอ้อยจะแห้งตายมากผิดปกติจนในที่สุดกออ้อยจะแห้งตายทั้งกอ กออ้อยที่ถูก
หนอนเข้าท าลายจะดึงออกมาจากพ้ืนดินได้ง่าย เนื่องจากรากอ้อยถูกท าลายหมด (ณัฐกฤติ, 2547) 

ค าแนะน าทางวิชาการในการป้องกันก าจัดแมลงนูนหลวง คือการจับตัวเต็มวัยก่อนวางไข่ต่อเนื่อง 
15-20 วัน การเขตกรรมโดยการไถพรวนหลายๆ ครั้งเพ่ือท าลายตัวหนอน และดักแด้ ก่อนปลูกอ้อยในช่วง
เดือนมีนาคม ถึง เมษายน และการใช้สารเคมีฟิโปรนิลชนิดน้ า ฉีดพ่นตามร่องอ้อย บนล าอ้อยก่อนกลบ  การ
ปฏิบัติของเกษตรกรในพ้ืนที่ได้มีการเก็บตัวเต็มวัย แต่การระบาดของแมลงไม่ลดลง การเข้าท าลายขยาย
ลุกลามมากขึ้น อาจเนื่องมาจากการปฏิบัติการจับแมลงตัวเต็มวัยไม่พร้อมเพรียงกัน การจับเก็บตัวเต็มวัย
หลังจากแมลงวางไข่แล้ว หรือแมลงมีการพัฒนาวงจรชีวิตเนื่องการการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ดังนั้น 
เพ่ือให้การป้องกันก าจัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาชีววิทยา และการป้องกันก าจัด
เพ่ิมเติม โดยให้ เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัย   เพ่ือให้การป้องกันก าจัดเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ผลการด าเนินงานของสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรในเครือข่ายส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5  ได้ท าการออกส ารวจพ้ืนที่ตั้งแต่ปลายเดือน



มกราคม 2553 พบพ้ืนที่ปลูกอ้อยที่เสียหายเนื่องจากแมลงนูนหลวง อยู่ในเขตต าบลด่านมะขามเตี้ย  ต าบล
หนองไผ่ ต าบลกลอนโด อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ต าบลแก้มอ้น ต าบลเบิกไพร อ าเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี ผลผลิตอ้อยเสียหายไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ จึงได้ประสานงานกับโรงงานน้ าตาลและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จัดการอบรมเกษตรกร ให้ความรู้  ชี้แจงสาเหตุและแนวทางการป้องกันก าจัดแมลงนูนหลวง 
รับสมัครเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการป้องกันก าจัดโดยเร่งด่วนให้มีผลครอบคลุมพ้ืนที่ โดยประสานนัดหมาย
การจับตัวเต็มวัย และตั้งจุดรับซื้อตัวเต็มวัยโดยโรงงานน้ าตาลเป็นหน่วยประสาน ผลการด าเนินงานในช่วงต้น
ฤดูฝน ระหว่างวันที่ 7 เมษายน ถึง 26 พฤษภาคม 2553 ร่วมกับเกษตรกรในโครงการท าการจับตัวเต็มวัย
แมลงนูนหลวงในพ้ืนที่  เริ่มจับแมลงนูนหลวงที่ออกจากดักแด้ โผล่ขึ้นผิวดินพร้อมบิน ตั้งแต่เวลา 17.00 น. 
โดยเดินส ารวจรอยแตกของดินในแปลงอ้อย ท าการขุดและจับแมลงตัวเต็มวัยก่อนขึ้นมาผสมพันธุ์  และ
ระหว่างเวลา 18.30-19.30  น. จับแมลงตัวเต็มวัยที่เกาะตามต้นไม้พุ่มเล็กในบริเวณไร่อ้อย และต้นไม้ใหญ่
บริเวณใกล้เคียง ซึ่งแมลงจะจับเป็นคู่เพ่ือผสมพันธุ์  และจับในช่วงเช้าระหว่างเวลา 05.00 – 06.00 น.ท าการ
จับแมลงตัวเต็มวัยที่บริเวณกอหญ้า พุ่มไม้ และต้นไม้ และบริเวณโคนต้นไม้ใหญ่  โดยที่ต าบลหนองไผ่ร่วมจับ
แมลงนูนหลวงได้จ านวน 4,500 ตัว (18 กิโลกรัม) และพบแมลงที่ตายในแปลงเนื่องจากอากาศร้อนจัด
ประมาณ 3.98%  ที่ต าบลด่านขามเตี้ยจับได้จ านวน 3,800 ตัว (15 กิโลกรัม) และพบแมลงตายในแปลง 
6.41%  ที่ต าบลกลอนโด จับได้ 1,700 ตัว (7 กิโลกรัม) และพบแมลงตายในแปลง 12.6 % จากการเข้าส ารวจ
ในพ้ืนที่เขตอ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ในช่วงดังกล่าวไม่มีฝนตกหนัก สภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งมากแมลงนูน
หลวงไม่สามารถออกจากดักแด้ หรือแมลงที่อยู่ในดินอ่อนแอมากจนไม่สามารถขึ้นมาจากดิน ในพ้ืนที่ ก็ไม่พบ
ตัวเต็มวัยขึ้นมาตายเหมือนเช่นที่อ่ืน จึงไม่มีการเข้าจับแมลงนูนหลวง จากการน าตัวเต็มวัยมาผ่านับปริมาณไข่
ในห้องปฏิบัติการที่สถาบันวิจัยพืชไร่ พบว่าแมลงนูนหลวงมีจ านวนไข่ระหว่าง 75 – 120 ฟองต่อตัว หรือเฉลี่ย
มีไข 95 ฟองต่อตัว  และจากการส ารวจความพึงพอใจของเกษตรกรที่ร่วมด าเนินการตั้งแต่การให้ความรู้ จนถึง
เข้าไปร่วมจับแมลงตัวเต็มวัย พบว่าเกษตรกรมีความพอใจอย่างมากท่ีทางราชการเข้าไปให้ความรู้ทันท่วงที ท า
ให้รู้วิธีการตัดวงจรชีวิตของแมลงนูนหลวงโดยเข้าไปเก็บตัวเต็มวัยก่อนที่แมลงจะวางไข่ และต้องการให้มีการ
กระจายความรู้ให้กับเกษตรกรรายอ่ืนๆ  เพ่ือควบคุมป้องกันไม่ให้มีแมลงจากที่อ่ืนบินเข้ามาในพ้ืนที่อีก  และ
พึงพอใจที่ทางราชการระดมช่วยอย่างจริงจัง  ดังนั้น เพ่ือให้การควบคุมป้องกันการระบาดของแมลงนูนหลวง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมีการเข้าปฏิบัติการต่อเนื่อง จึงด าเนินการโครงการป้องกันก าจัดแมลงนูน
หลวงอ้อยโดยวิธีผสมผสานในพ้ืนที่น าร่อง อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี และ อ าเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี  เพ่ือให้เป็นแหล่งความรู้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ใกล้เคียง และขยายผลสู่พืชปลูก อ่ืนที่ถูกท าลาย
โดยแมลงนูนหลวง 

7. ขั้นตอนด าเนินการ 
อุปกรณ์  

1. เครื่องระบุต าแหน่งพิกัดพ้ืนที่(GPS) 
2. รถไถพร้อมหางส าหรับผ่าตออ้อย 
3. อุปกรณ์การจับแมลง ทั้งตัวเต็มวัย และตัวหนอน 



4. สารเคมีป้องกันก าจัดแมลงฟิโปรนิล(fipronil) 5% SC และ ฟิโปรนิล 0.3% GR  
5. สารชีวภัณฑ์ เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม(Metarhizium anisopliae) และราขาวบิวเวอเรีย
(Beauveria bassiana) 
6. เมล็ดพืชบ ารุงดินปอเทือง  
7. ปุ๋ยเคมี และสารก าจัดวัชพืช 

 
 
 
วิธีการ  - 
วิธีด าเนินการ 

1. ประชุมชี้แจงเพ่ือท าความเข้าใจในแนวทางการด าเนินงาน การประสานงาน และจัดอบรมให้
ความรู้ด้านการป้องกันก าจัดแมลงนูนหลวงอ้อยโดยวิธีผสมผสานแก่เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง 

2. ส ารวจการระบาดของแมลงนูนหลวงในและนอกพ้ืนที่เกษตรกรร่วมโครงการ 
3. คัดเลือกเกษตรกรแปลงต้นแบบการป้องกันจ ากัดแมลงนูนหลวงโดยวิธผีสมผสาน  
4. รณรงค์ให้เกษตรกรในพ้ืนที่ร่วมกันก าจัดแมลงนูนหลวงโดยการเก็บตัวเต็มวัย เพ่ือเป็น

ตัวอย่างให้เกษตรกรรายอ่ืนๆ ได้ปฏิบัติตาม เพ่ือให้การป้องกันก าจัดแมลงนูนหลวงเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

5. ท าแปลงทดสอบเทคโนโลยีต้นแบบการป้องกันก าจัดแมลงนูนหลวงอ้อยแบบผสมผสาน และ
แปลงทดสอบการใช้สารเคมีกับสารชีวภัณฑ์ในการป้องกันก าจัดแมลงนูนหลวงอ้อย 

6. ร่วมปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหา 
วิธีการป้องกันก าจัดแมลงนูนหลวงโดยวิธผีสมผสานประกอบด้วย 

1. เพ่ิมอินทรียวัตถุให้กับดิน โดยการปลูกปอเทืองเป็นพืชบ ารุงดิน การไม่เผาใบอ้อย 
2. การไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพ่ือท าลายหนอนแมลงนูนหลวง ก่อนปลูกอ้อย 
3. จับหนอนแมลงนูนหลวงและแมลงตัวเต็มวัยก่อนวางไข่ 
4. ใช้สารเคมีป้องกันก าจัดแมลงฟิโปรนิลชนิดเม็ด (fipronil 0.3 % GR) อัตรา 5 กิโลกรัม ต่อไร่ 

หรือชนิดน้ า(fipronil 5 % SC) อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ 320 มิลลิลิตรต่อไร่ 
ในอ้อยปลูก 

5. การผ่าตออ้อยหลังเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องผ่าตอชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์ พร้อมราดสารป้องกัน
ก าจัดแมลงฟิโปรนิลในอ้อยตอ 

6. ใช้สารชีวภัณฑ์ 
 
การบันทึกข้อมูล 

1. วันที่ปฏิบัติงาน 



2. การระบาดของแมลงนูนหลวง ในแต่ละพ้ืนที่ จ านวนหนอนและตัวเต็มวัยที่จับได้ในแต่ละ
ครั้ง  

3. ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตอ้อยในแปลงทดสอบ และการเข้าท าลายอ้อยของหนอน
และตัวเต็มวัยแมลงนูนหลวง  

 
ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม  2554  ถึง เดือนมีนาคม 2557  
 ไร่เกษตรกรจังกวัดกาญจนบุรี และราชบุรี 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
การประชุมชี้แจงเพ่ือท าความเข้าใจในแนวทางการด าเนินงาน  
ปี 2554  มีค าสั่งส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ที่ 8/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะท างานการมี

ส่วนร่วมภาครัฐและเอกชนในการด าเนินงานแก้ไขปัญหาการระบาดแมลงนูนหลวงในเขตพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี 
และกาญจนบุรี(ภาพผนวกที่ 2) คณะท างานฯ ได้ก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการในเขตพ้ืนที่การ
ระบาดดังนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี รับผิดชอบพ้ืนที่ต าบลด่านมะขามเตี้ย และต าบลจระเข้
เผือก อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี รับผิดชอบพ้ืนที่
ต าบลหนองไผ่ อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน รับผิดชอบ
พ้ืนที่ต าบลกลอนโด อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี 
รับผิดชอบพื้นท่ีต าบลแก้มอ้น และต าบลเบิกไพร อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

การประชุมคณะท างานฯ การประสานงานหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง ประชุมชี้แจงโครงการให้เกิด
ความเข้าใจร่วมกันระหว่างคณะท างานฯร่วมกับเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที  ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่เกษตรต าบล และ
องค์การบริหารส่วนต าบล เจ้าหน้าที่โรงงานน้ าตาล และเกษตรกรผู้น า รวม 2 ครั้ง ให้เข้าใจถึงชีววิทยาของ
แมลงนูนหลวงและแนวทางการป้องกันก าจัด(ภาพที่ 1)  และประสานงานกับเจ้าหน้าที่โรงงานน้ าตาลน า
เกษตรกรในเขตที่มีการเข้าท าลาย เตรียมจัดอบรมด้านการป้องกันก าจัดแมลงนูนหลวงอ้อยโดยวิธีผสมผสาน
แก่เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ โดยใช้พ้ืนที่ต าบลรางสาลี่ อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพ้ืนที่
อบรม เนื่องจากมีความเสียหายจากแมลงนูนหลวงเป็นพ้ืนที่กว้าง  จัดประชุมผู้น าเกษตรกรและก านัน
ผู้ใหญ่บ้านในเขตพ้ืนที่การระบาด เพ่ือหาเกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งผลตอบรับค่อนข้างน้อย 
เนื่องจากผู้น าเกษตรกรไม่เชื่อว่าจะสามารถควบคุมแมลงนูนหลวงได้ มีเพียงส่วนน้อยที่แสดงความสนใจเข้า
ร่วมโครงการฯ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สามารถประสานความ
ร่วมมือในการติดตามการระบาดของแมลงนูนหลวง และการรณรงค์ร่วมจับเก็บตัวหนอนและตัวเต็มวัยได้
ทันเวลา จึงจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายเป็น 4 กลุ่ม ใน 4 ต าบล คือ  กลุ่มรางสาลี่(ต าบลรางสาลี่ อ าเภอท่า
ม่วง จังหวัดกาญจนบุรี) กลุ่มกลอนโด(ต าบลกลอนโด อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี) กลุ่มหนองไผ่



(ต าบลหนองไผ่ อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี) และกลุ่มด่านทับตะโก(ต าบลด่านทับตะโก อ าเภอ
จอมบึง จังหวัดราชบุรี) 

ปีงบประมาณ 2555  ประสานความร่วมมือกับเกษตรจังหวัดราชบุรีและเกษตรกรที่สนใจร่วมโครงการ
ป้องกันก าจัดแมลงนูนหลวงอ้อยโดยวิธีผสมผสาน(ภาพที่ 2) ประชุมหารือร่วมระหว่างกรมวิชาการเกษตร 
(สถาบันวิจัยพืชไร่, ศวพ.สุพรรณบุรี, ศวพ.กาญจนบุรี และศวพ.ราชบุรี) กรมส่งเสริมการเกษตร (สนง.เกษตร
จังหวัดราชบุรี) องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น และกลุ่มเกษตรกร( ม.3 และม. 6 ต าบลแก้มอ้น อ าเภอจอม
บึง จังหวัดราชบุรี) ในการแก้ปัญหาการระบาดของแมลงนูนหลวง ที่ประชุมมีมติให้ประสานคณะอนุกรรมการ
อ้อยระดับท้องถิ่นเขต 2 จังหวัดราชบุรี จัดสรรงบประมาณเพ่ิม เพ่ือการป้องกันก าจัดแมลงนูนหลวงแบบครบ
วงจร นอกเหนือจากงบประมาณการรับซื้อในระยะตัวหนอนและตัวเต็มวัย และเห็นควรให้มีการรณรงค์น ามาท า
เป็นอาหาร ตลอดจนปลูกพืชปุ๋ยสดหลังการเก็บเกี่ยวมันส าปะหลังและอ้อย เพ่ือเป็นการก าจัดแมลงนูนหลวง
ระยะหนอนในช่วงไถกลบปอเทืองในระยะออกดอก โดยกรมพัฒนาที่ดินจะสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปอเทือง จ านวน 
500 กก. แจกจ่ายเกษตรกร 20 รายๆละ 10 - 15 กก ในพ้ืนที่เกษตรกร หมู่ 2, 3, 5, 6 และหมู่ 12 ต าบล แก้ม
อ้น จังหวัดราชบุรี 

 
การอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันก าจัดแมลงนูนหลวงอ้อยโดยวิธีผสมผสานแก่เกษตรกรและ

ผู้เกี่ยวขอ้ง 
ปีงบประมาณ 2554 วันที่ 8 เดือนมีนาคม 2554  จัดอบรมให้ความรู้ เรื่องการป้องกันก าจัดแมลงนูน

หลวงโดยวิธีผสมผสานกับเกษตรกรในพื้นที่ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านสระกลอย ต าบลรางสาลี่ อ าเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วยเกษตรจาก ต าบลด่านมะขามเตี้ย ต าบลหนองไผ่ ต าบลจระเข้เผือก  อ าเภอ
ด่านมะขามเตี้ย ต าบลรางสาลี่ อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ต าบล ด่านทับตะโก อ าเภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุรี และเจ้าหน้าที่โรงงานน้ าตาลเข้าร่วมอบรมจ านวน 65 ราย พบเกษตรส่วนใหญ่ไม่รู้วิธีการป้องกันก าจัด
แมลงนูนหลวงที่ถูกวิธี 

 ปีงบประมาณ 2555  วันที่ 16 ธันวาคม 2554 ร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี จัดให้มีการ
อบรมเกษตรกร อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี เรื่องการป้องกันก าจัดแมลงนูนหลวงและด้วงหนวดยาว โดยนาย
สุเทพ สหายา นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ กรมวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยาย แก่เกษตรกรและ
ผู้เกี่ยวข้องจ านวน 50 ราย (ภาพที่ 3)  ร่วมปฏิบัติจับหนอนแมลงนูนหลวงในแปลงอ้อย(ไร่อ้อยนายสมศักดิ์  
แก้วมณีทอง) และได้ลงพ้ืนที่แปลงเกษตรกรที่มีการปลูกปอเทือง ส ารวจพบว่า มีหนอนแมลงนูนหลวงการเข้า
ท าลายเข้ากัดกินรากปอเทืองอย่างรุนแรง จนไม่สามารถจะเก็บผลผลิตได้ ในวันที่  9 พฤษภาคม 2555 อบรม
เชิงปฏิบัติการให้ความรู้เพ่ิมเติมแก่กลุ่มเกษตรกรรวม 20 คน ในพ้ืนที่แปลงปลูกมันส าปะหลัง ซึ่งเป็นพ้ืนที่
ส ารวจพบหนอนเข้าท าลายมาก ที่หมู่ 6 ต าบลแก้มอ้น อ าเภอจอมบึง ราชบุรี และร่วมจับตัวเต็มวัยแมลงนูน
หลวง (ภาพที่ 4) ได้แมลงประมาณ 5 กิโลกรัม ในช่วงนั้นมีการซื้อขายตัวเต็มวัยในราคาที่ค่อนข้างสูง 80-100 
บาท/กก. ซึ่งเป็นแรงจูงใจท าให้เกษตรกรในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงให้ความสนใจมาร่วมกันจับ
มากขึ้น 



วันที่ 16 สิงหาคม 2555 จัดอบรมเรื่องการป้องกันก าจัดแมลงนูนหลวงวิธีผสมผสาน แก่เกษตรกร
อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 58 ราย โดย ศวพ.สุพรรณบุรี(ภาพที่ 5) 

 
การส ารวจการระบาดและร่วมจับแมลงนูนหลวง 
การส ารวจโดยวิธีสัมภาษณ์เกษตรกร ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี และราชบุรี ระหว่างเดือนมกราคม  ถึง 

มีนาคม 2554  ประกอบด้วยเกษตรกรต าบลด่านมะขามเตี้ย  และหนองไผ่  อ าเภอด่านมะขามเตี้ย ต าบลราง
สาลี่ อ าเภอท่าม่วง และต าบลจระเข้เผือก อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รวม 11 ราย และต าบลด่านทับตะโก  
แก้มอ้น และเบิกไพร อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จ านวน 25 ราย พบว่า แปลงปลูกพืชอ้อย และมันส าปะหลัง
ที่จังหวัดกาญจนบุรี มีการเข้าท าลายของแมลงนูนหลวงสูงสุดที่ต าบลรางสาลี่ระหว่าง 15 – 25 เปอร์เซ็นต์ของ
พ้ืนที่ โดยเกษตรกรมีการจับเก็บแมลงนูนหลวง แต่ไม่ใช้สารเคมีป้องกันก าจัดแมลง  แปลงปลูกอ้อยต าบลด่าน
มะขามเตี้ย  หนองไผ่ และจระเข้เผือก เกษตรกรมีการไถท าลายหนอนก่อนปลูก จับเก็บหนอนและใช้สารเคมีฟิ
โปรนิลพร้อมปลูก จึงไม่พบเข้าท าลายที่ต าบลด่านมะขามเตี้ย และจระเข้เผือก  มีเข้าท าลายเล็กน้อย( 1 – 1.75
เปอร์เซ็นต์) ที่ต าบลหนองไผ่  การส ารวจในพ้ืนที่อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี พบว่ามีการเข้าท าลายมากกว่า
พ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยที่ต าบลด่านทับตะโก  และแก้มอ้นในพ้ืนที่ปลูกอ้อยมีการเข้าท าลายสูงสุดที่  60 
และ 56 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และในพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังแมลงนูนหลวงเข้าท าลาย 37.3 และ 32.7 
เปอร์เซ็นต์  ตามล าดับ ทั้งนี้การปฏิบัติของเกษตรกรยังไม่ถูกต้อง เช่น ป้องกันก าจัดแมลงนูนหลวงโดยใช้ชนิด
ของสารเคมไีม่ถูกต้อง และการฉีดพ่นต้นอ้อยซึ่งเป็นวิธีไม่ถูกต้อง(ตารางที่ 1)  

การลงพ้ืนที่ส ารวจการระบาดของแมลงนูนหลวง ปี 2554 ในพ้ืนที่ที่แมลงนูนหลวงมีการระบาด พบว่า 
มีการระบาดของหนอนแมลงนูนหลวงค่อนข้างน้อย สังเกตจากไม่พบต้นอ้อยแห้งตาย เมื่อขุดหรือผลักล้มกอ
อ้อยเพ่ือส ารวจหนอนแมลงนูนหลวงที่อาศัยกัดกินรากใต้กออ้อย ก็ไม่พบหนอนแมลงนูนหลวง และเมื่อสอบถาม
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ก็ให้ผลในท านองเดียวกันคือไม่พบการระบาดของแมลงนูนหลวงเช่นกัน สาเหตุ
อาจจะเกิดจากในช่วงฤดูแล้งของปี 2553 สภาพอากาศมีความแห้งแล้งและร้อนจัด ท าให้หนอนแมลงนูนหลวง
กินอาหารสะสมน้อย ต้องรีบมุดลงดินหาความชื้นเพ่ือเข้าดักแด้ในระดับลึก เมื่อได้รับฝนดินมีความชื้นจะออก
จากดักแด้เป็นแมลงที่ไม่แข็งแรง ไม่สามารถขึ้นโผล่พ้นดิน หรือขึ้นมาตายในลักษณะคารู ไม่สามารถพัฒนาเป็น
ตัวเต็มวัยจับคู่ผสมพันธุ์ เป็นการลดจ านวนแมลงโดยธรรมชาติ ในปี 2554 จึงมีหนอนแมลงนูนหลวงเข้าท าลาย
พืชน้อยลง อีกสาเหตุหนึ่งคือ ในปี 2553 เกษตรกรที่ปลูกอ้อยใหม่ส่วนหนึ่งเริ่มมีการใช้สารเคมีซึ่งจัดหาโดย
โรงงานน้ าตาลมิตรเกษตรคือ ฟิโปรนิลชนิดเม็ด (fipronil 0.3% GR) ในอัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ จากการสุ่มตรวจ
ในเดือนมกราคม 2554 ที่ หมู่ 1 ต าบลด่านมะขามเตี้ย อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 16 
แปลง พบว่ามี 1 แปลง ถูกหนอนแมลงนูนหลวงท าลายอ้อยตายทั้งแปลง ขุดพบตัวหนอนระหว่าง 3 – 4 ตัวต่อ
กอ เกษตรกรจึงท าการไถทิ้งเพ่ือปลูกมันส าปะหลัง อีก 15 แปลงไม่พบหนอนแมลงนูนหลวง แต่พบด้วงหนวด
ยาว 11 แปลง ระหว่าง 1 – 10 ตัวต่อกอ (ตารางท่ี 2)  

การส ารวจระหว่างเดือนเมษายน ถึง มิถุนายน 2554(ตารางที่ 3) ที่อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดย
ส ารวจที่ต าบลด่านทับตะโก ในเดือนเมษายน 2554 เกษตรกร 8 ราย ในพ้ืนที่ ประมาณ 200 ไร่ แต่ละรายมี



ปัญหาการเข้าท าลายของแมลงนูนหลวง ท าให้เกิดความเสียหายกับอ้อยมากกว่า 50%  เกษตรกร 1 ราย
ประสบปัญหาแมลงนูนหลวงในมันส าปะหลัง โดยเกษตรกรมีการใช้สารเคมีทั้งที่ถูกต้อง และไม่ถูกต้อง 
นอกจากนี้ยังพบการท าลายของด้วงหนวดยาวร่วมด้วย  ในช่วงต้นเดือน พฤษภาคม 2554 ลงพ้ืนที่ต าบลแก้ม
อ้น ในแปลงเกษตรกร 1 ราย ซึ่งเป็นพ้ืนที่เคยพบหนอนแมลงนูนหลวงจ านวนมากและอ้อยเสียหายรุนแรง โดย
ร่วมกับเกษตรกรจับแมลงตัวเต็มวัย แต่ไม่พบแมลงนูนหลวง  แต่ตรวจพบตัวหนอนแมลงนูนหลวงวัย 1 ทั้งนี้
เนื่องจากเกษตรกรมีการให้น้ าอ้อยท าให้พฤติกรรมของแมลงนูนเปลี่ยนแปลง แมลงนูนออกจากดักแด้เป็นตัว
เต็มไว  บินขึ้นจากดินออกมาผสมพันธุ์และวางไข่เร็วกว่าปกติ และพบการท ารายของด้วงหนวดยาวร่วมด้วย 
ขณะที่ในแปลงมันส าปะหลังพบหนอนแมลงนูนหลวงในปริมาณน้อยแต่ไม่พบตัวเต็มวัย  ที่ต าบลเบิกไพรพบการ
ท าลายของแมลงนูนหลวงทั้งในแปลงอ้อยและมันส าปะหลัง การตรวจจับแมลงตัวเต็มวัยในเดือนพฤษภาคม 
และมิถุนายนไม่พบแมลงนูน ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี ต าบลรางสาลี่ อ าเภอท่าม่วง พบการเข้าท าลายของ
แมลงนูนหลวงในพื้นที่ปลูกอ้อยของเกษตรกรจ านวน 4 ราย พื้นที่มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนใหญ่ปลูก
อ้อยพันธุ์ LK 92-11 เกษตรกรไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยตอ2 นอกจากนี้ยังพบการเข้าท าลายของด้วง
หนวดยาวด้วย พ้ืนที่ต าบลหนองไผ่ อ าเภอด่านมะขามเตี้ย พบการเข้าท าลายของแมลงนูนหลวงในพ้ืนที่อ้อย
ปลูก LK92-11 ของเกษตรกร 2 ราย เกษตรกรท าการรื้ออ้อยตอ ปลูกใหม่โดยใช้สารฟิโปรนิลชนิดเม็ดโรยพร้อม
ปลูก ที่อายุอ้อยปลูก 5 เดือน ส ารวจพบว่ามีกออ้อยมีลักษณะถูกแมลงนูนหลวงท าลาย ผลักกอแล้วล้มเนื่องจาก
รากอ้อยถูกหนอนแมลงนูนกัดกินท าลาย แต่ขุดไม่พบหนอน  จากการส ารวจในเดือน มิถุนายน 2554 เริ่มพบ
หนอนของแมลงนูนหลวงวัย1ในแปลงอ้อยและบริเวณ หญ้ารอบๆแปลงอ้อย ส่วนที่ต าบลด่านมะขามเตี้ยส ารวจ
เกษตรกร 3 ราย ในพื้นที่ปลูกอ้อย 170 ไร่และเกษตรกรต าบลจระเข้เผือก 3 ราย พื้นที่ 440 ไร่ เกษตรกรมีการ
จับเก็บตัวหนอนขณะไถพรวนและปลูกอ้อยด้วยเครื่องปลูกพร้อมหยอดสารเคมีฟิโปรนิลชนิดเม็ดตามค าแนะน า
ของเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยพืชไร่ การส ารวจไม่พบหนอนแมลงนูนหลวงแต่พบด้วงหนวดยาว แมลงนูนหลวง
ตัวเต็มวัยเกษตรกรจับขายได้ 40 บาทต่อกิโลกรัม  

ในพ้ืนที่ ต าบลกลอนโด อ าเภอ ด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ท าการส ารวจตัวเต็มวัยของแมลงนูน
หลวงเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 พบว่าพฤติกรรมของแมลงเปลี่ยนไป ไม่เกาะท่ีต้นไม้ใหญ่(อาจเนื่องจากแมลงไม่
ชอบต้นไม้ชนิดนั้น) จึงบินไปในแปลงอ้อยตอแทน(ภาพที่ 6) พบว่ามีปริมาณแมลงบินขึ้นจากดินจ านวนน้อย แต่
จากการส ารวจร่องรอยที่แมลงบินออกจากพ้ืนดิน นับรูทางออกของแมลงได้ประมาณ 800 รู และขุดจับตัวเต็ม
วัยได้ประมาณ 200 ตัว  การพบแมลงน้อยอาจเนื่องจากก่อนการส ารวจมีฝนตกหลายครั้ง และเกษตรกรมีการ
ให้น้ าอ้อย ท าให้หนอนแมลงนูนหลวงเข้าดักแด้ และพัฒนาเป็นตัวเต็มวัยได้หลายรุ่น พฤติกรรมในลักษณะ
เดียวกันนี้เป็นผลจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเคยปรากฏในด้วงหนวดยาวเช่นกัน   การส ารวจในบริเวณกอ
หญ้า และในแปลงอ้อยแปลงที่ไม่ใช้สารเคมี พบแมลงนูนขนาดเล็ก และเมื่อขุดลึก 30 เซนติเมตรพบหนอนมี
ขนาดใหญ่ขึ้น แต่ยังไม่สามารถวินิจฉัยชนิดของแมลงได้ อาจเป็นผลจากมีแมลงนูนที่พบ 3 ชนิด(ภาพที่ 7) ได้ส่ง
ให้ ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ตรวจสอบจ าแนก ทราบผลการจ าแนก 2 ชนิด คือ แมลงนูนขนาดใหญ่ ชื่อ
วิทยาศาสตร์ Lepidiota stigma และแมลงนูนขนาดเล็ก มีชื่อวิทยาศาสตร์ Luecopholis lepidophora ซึ่ง
เป็นศัตรูส าคัญของอ้อย กาแฟ มะพร้าว และพืชตระกูลหมาก 



อย่างไรก็ตามผลจากการที่คณะท างานฯ ลงพ้ืนที่ส ารวจและร่วมกับเกษตรกรจับแมลงนูนหลวง
ทั้งตัวหนอนและตัวเต็มวัยอย่างต่อเนื่อง และโรงงานน้ าตาลมิตรเกษตรได้ให้การสนับสนุนจัดหาสารเคมีฟิโปร
นิลในการป้องกันก าจัดแมลงนูนหลวง ท าให้มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการฯ มากขึ้น คณะท างานฯ จึงได้
จัดการอบรมเรื่องแมลงนูนหลวงและการป้องกันก าจัดขึ้นอีกครั้ง เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการ
ระบาดในรอบปีถัดไป แนะน าให้ป้องกันก าจัดแมลงนูนหลวงแบบผสมผสาน โดยอ้อยปลูกใหม่ควรใช้ฟิโปรนิล
ชนิดเม็ดอัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ รองพ้ืนฝังกลบพร้อมปลูก 
 การส ารวจการระบาดของแมลงนูนหลวงในปี 2555 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน  2554 ถึง กุมภาพันธ์ 
2555 ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี ในพ้ืนหมู่ 5 ต าบลด่านมะข้ามเตี้ย อ าเภอด่านมะขามเตี้ย และ หมู่ 4 , 6 และ
หมู่ 10 ต าบลจระเข้เผือก อ าเภอเมือง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่เคยมีการระบาด การส ารวจพบมีการระบาดบ้ าง  โดย
ส ารวจพบบริเวณชายขอบต่อแดนติดกับเขตต าบลหนองไผ่ อย่างไรก็ตามแม้มีการระบาดของแมลงนูนหลวงไม่
มาก แต่กลับพบศัตรูพืชอีกชนิดหนึ่งระบาดอย่างมากและรวดเร็ว คือ ด้วงหนวดยาวในอ้อย โดยพบระบาดทุก
พ้ืนที่ที่มีการปลูกอ้อย ครอบคลุมแทบจะทุกพ้ืนที่ของทั้งต าบลจระเข้เผือกและต าบลด่านมะขามเตี้ย จึงได้
ประสานกับคณะท างานฯ จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรทั้งในเรื่องการป้องกันก าจัดแมลงนูนหลวงและด้วง
หนวดยาวไปพร้อมกัน  การส ารวจในแปลงอ้อยพ้ืนที่นอกโครงการฯ ที่ต าบลหนองไผ่  อ าเภอด่านมะข้ามเตี้ย 
จังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินการในพ้ืนที่ประมาณ 20 ไร่ พบว่าอ้อยปลูกแสดงอาการเสียหายรุนแรงจากการเข้า
ท าลายของแมลงนูนหลวง ประมาณ 8 ไร่ สุ่มขุดจับตัวหนอนในแถวอ้อยความยาว 2 เมตร พบตัวหนอนใต้กอ
อ้อยระหว่าง 30 – 50 ตัว หรือจ านวนเฉลี่ย 6 – 10 ตัวต่อกอ และที่ต าบลรางสาลี่ อ าเภอท่าม่วง พบว่ามีการ
เข้าท าลายทั้งในอ้อย มันส าปะหลัง ถั่วลิสง และพืชผัก โดยในอ้อยพบหนอนแมลงนูนหลวงทั้งในอ้อยปลูกและ
อ้อยตอ เฉลี่ย 8 ตัวต่อกอ ในพ้ืนที่อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ส ารวจใน 2 ต าบล คือ แก้มอ้น พบในแปลง
อ้อยมีระบาดรุนแรงมากจนไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อย  และพบเข้าท าลายในมันส าปะหลัง ยางพารา พื้นที่
เบิกไพรพบว่าหนอนเคลื่อนตัวไปอยู่ในระดับลึกประมาณ 40 เซนติเมตรจากผิวดิน  และจากการสุ่มส ารวจการ
เข้าท าลายของแมลงนูนหลวงแบบขั้นบันได 200 กอต่อไร่ จ านวน 12 แปลง ๆ ละ 1 ไร่พบว่ามีการเข้าท าลาย
ระหว่าง 0 – 100 เปอร์เซ็นต์ และพบด้วงหนวดยาวร่วมในแปลงด้วย  

 การลงพ้ืนที่และให้ค าแนะน าเกษตรกรในอ้อยปลูกใหม่ แนะน าให้ใช้ฟิโปรนิลชนิดเม็ดอัตรา 5 
กิโลกรัมต่อไร่ รองพ้ืนพร้อมปลูก(ภาพที่ 8) และเมื่อเกษตรกรส ารวจพบหนอนแมลงนูนหลวงที่ระยะดูแลรักษา
ทั้งอ้อยปลูกและอ้อยตอ แนะน าให้ใช้ฟิโปรนิลชนิดน้ าอัตรา 320 มิลลิลิตรต่อไร่ โดยที่ระยะตัวหนอนวัยที่ 1 
และ 2 ซึ่งยังอยู่บริเวณผิวดินหรือใต้ผิวดินตื้น ให้พ่นลงดินขณะมีความชื้นระหว่างแถวอ้อยบริเวณที่มีการ
ระบาดพร้อมพรวนกลบ(ภาพที่ 9) เช่น การส ารวจในไร่เกษตรกรต าบลหนองไผ่ ในเดือนสิงหาคม 2556 พบว่า
อ้อยปลูก(อายุ 6 เดือน) ที่มีการรองพ้ืนด้วยฟิโปรนิลชนิดเม็ดพร้อมปลูก แสดงอาการถูกเข้าท าลายจากแมลง
นูนหลวง จากการส ารวจเป็นหนอนแมลงนูนหลวงวัยที่ 2 จึงให้พ่นฟิโปรนิลชนิดน้ า พร้อมพรวนกลบ ซึ่งเป็น
ช่วงที่ดินยังมีความชื้น พบว่าต้นอ้อยที่เสียหายสามารถฟ้ืนเจริญเติบโตตามปกติ ส าหรับในพ้ืนที่ที่ส ารวจพบ
หนอนวัยที่ 3 เข้าท าลายอ้อย ให้ฉีดพ่นด้วยเครื่องพ่นยาแรงดันสูงฉีดอัดลงดินบริเวณใต้กออ้อยที่คาดว่ามี
หนอนและให้ฉีดอัดอ้อยข้างเคียงโดยรอบพ้ืนที่ระบาดประมาณ 2 เมตร เพ่ือป้องกันหนอนเคลื่อนตัวไปเข้า



ท าลาย และให้ขุดจับเก็บหนอนในกออ้อยที่ถูกท าลายจนไม่สามารถเก็บผลผลิต ในช่วงต้นฤดูจับตัวหนอนมี
ผู้รับซื้อกิโลกรัมละ 40 บาท เพื่อท าน้ าหมัก และเพ่ิมเป็นกิโลกรัมละ 80 บาทในช่วงปลายฤดู 

การส ารวจปีงบประมาณ  2556  ระหว่างเดือนธันวาคม 2555 ถึง กุมภาพันธ์ 2556  จ านวน 35 จุด ใน
พ้ืนที่ หมู่ที่ 1, 5 และ 6  ของต าบลเบิกไพร  อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี พบการระบาดของแมลงนูนหลวงในแปลง
อ้อยมีพ้ืนที่เสียหายมากกว่า 40  เปอร์เซ็นต์ มันส าปะหลังเสียหายมากกว่า 50 – 80  เปอร์เซ็นต์ ส่วนต าบลแก้มอ้น 
ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 3, 6  และ 12 พบแมลงนูนหลวงทั้งในแปลงปลูกมันส าปะหลังและอ้อย จากการสัมภาษณ์เกษตรกร
เห็นว่าทั่วไปจะมีการระบาดและท าความเสียหายมากกว่าปี 2555  แต่ในพ้ืนที่ว่างเปล่ามากกว่า 1 ปี การระบาดจะ
ลดลง   เมื่อมีการปลูกปอเทืองเพ่ือไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด ก่อนมีการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์เป็นพืชรายได้อีกครั้ง 
ก็ยังพบการระบาดของแมลงนูนหลวง  การส ารวจในพื้นที่ อ าเภอด่านมะขามเตี้ย และท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
จ านวน 16  จุด พบว่าบางจุดมีการระบาดของแมลงนูนหลวงมากข้ึน ในพ้ืนที่การระบาดเดิมโดยเฉพาะในอ้อยตอ
จะมีความเสียหายระหว่าง  0-10  เปอร์เซ็นต์ ในพ้ืนที่ระบาดรุนแรงเกษตรกรรื้ออ้อยตอและปลูกใหม่ โดยเกษตรกรมี
การเก็บตัวหนอนในพ้ืนที่และมีการใช้สารเคมีฟิโปรนิลป้องกันก าจัดแมลงนูนหลวงในอ้อยปลูกร่วมด้วย นอกจากนี้ยัง
พบการระบาดของด้วงหนวดยาวร่วมด้วย 

ปีงบประมาณ 2557 ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 ถึง  มีนาคม 2557  ส ารวจแมลงนูนหลวงอ้อยทั้งใน
และนอกพ้ืนที่โครงการฯ พบว่าแปลงปลูกอ้อยของเกษตรกรในโครงการ ซึ่งมีการป้องกันก าจัดแมลงนูนหลวง
แบบผสมผสาน ที่อายุอ้อย 6 เดือน(ตุลาคม 2556) ท าการสุ่มตรวจอ้อยปกติอ้อยไม่แสดงอาการถูกหนอน
แมลงนูนหลวงท าลาย จ านวน  50 กอ พบหนอนแมลงนูนในกออ้อย 2 กอ จับหนอนได้หนอน 2 ตัว และใน
แปลงที่มีกออ้อยแสดงอาการจากแมลงนูนหลวงเข้าท าลาย พบว่า ใน 50 กอ มีหนอนแมลงนูนในกออ้อย
จ านวน 13 กอ( 26 เปอร์เซ็นต์) มีตัวหนอนจ านวน 18 ตัว ขณะที่แปลงอ้อยของเกษตรกรนอกโครงการในเขต
ที่มีการระบาดของแมลงนูนหลวงที่เกษตรกรไม่มีการป้องกันก าจัดแมลงนูนหลวง ท าการสุ่มตรวจกออ้อยที่ไม่
แสดงอาการถูกท าลาย(อ้อยปกติ) จ านวน 50 กอ พบมีตัวหนอนใต้กออ้อยจ านวน 26 กอ( 52 เปอร์เซ็นต์) มี
หนอน 56 ตัว และในกออ้อยที่แสดงอาการถูกแมลงนูนหลวงเข้าท าลาย พบหนอนแมลงนูนใต้กออ้อยจ านวน 
40 กอ คิดเป็น 80 เปอร์เซ็นต์ มีหนอนจ านวน 88 ตัว หรือเฉลี่ย 1.76 ตัวต่อกอ ทั้งนี้หนอนที่ตรวจพบเป็น
หนอนวัย 2  (ตารางท่ี 4 ) 

การรณรงค์จับตัวหนอน ตัวเต็มวัย และจัดเสวนา ในปีงบประมาณ 2554 – 2556 รณรงค์ร่วมกับ
เกษตรกรจับแมลงนูนหลวงทั้งตัวหนอนและตัวเต็มวัยให้มีความต่อเนื่องในหลายพ้ืนที่ เพ่ือลดการระบาดของ
แมลงนูนหลวง โดยวันที่ 9 กันยายน 2554 จัดรณรงค์ร่วมกับเจ้าหน้ากรมส่งเสริมการเกษตร และเกษตรกร จับ
หนอนแมลงนูนหลวงวัย 3 ที่ต าบลแก้มอ้น อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี มีการไถรื้อแปลงอ้อยในพื้นที่ประมาณ 
5 ไร่ และร่วมจับเก็บหนอนแมลงนูนหลวงตามรอยไถ ได้ตัวหนอน  73 กิโลกรัม น าสาธิตการท าหนอนทอด 
และชิม พบว่ามีรสชาติดี กรรมวิธีไม่ยุ่งยาก แต่เมื่อทิ้งให้เย็นจะเหนียว การจัดเสวนาเกษตรกรร่วมกับเจ้าหน้าที่
กรมวิชาการเกษตรและพัฒนาที่ดินจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555 (ภาพที่ 10) วางแผนรณรงค์ให้มี
การปลูกปอเทืองโดยเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินให้ความรู้การปลูก สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปอเทืองจ านวน  500 



กิโลกรัม และให้มีการจับแมลงร่วมกัน โดยรื้อกออ้อยที่เสียหายจากการเข้าท าลายหนอนที่กัดกินรากบริเวณใต้
กออ้อย ท าให้อ้อยแสดงอาการใบเหลือง แห้งเฉาหรือแห้งตายไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้  และขุดจับใน
แปลงมันส าปะหลังหรือจับเก็บตัวหนอนในช่วงเตรียมดินบริเวณรอยไถ(ภาพที่ 11)  พบว่ามีนกและสุนัขเข้าช่วย
จับกินด้วย ในแปลงมันส าปะหลังพบว่ามีร่องรอยการขุดจับกินตัวหนอนของสุนัข  เป็นการเพ่ือตัดวงจร ลดการ
เข้าดักแด้ที่จะพัฒนาเป็นแมลงเต็มวัยและวางไขต่อไป รณรงค์ร่วมจับแลงตัวเต็มวัยในช่วงเดือนเมษายน – 
พฤษภาคม โดยหลังฝนตกใหญ่ หรือเกษตรกรในพ้ืนที่ตรวจพบแมลงตัวเต็มวัยในแปลงหรือใต้แสงไฟ โทรแจ้ง
เจ้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทีมลงพื้นที่ร่วมจับตัวเต็มวัยในช่วงเย็น แดดร่ม โดยเดินส ารวจบริเวณพ้ืนดินสังเกตผิวดินปริ
แยก(ลักษณะเหมือนเมล็ดพืชดันผิวดินเพ่ืองอกเป็นต้นพืช) แมลงเริ่มโผล่หัวรอตะวันลับฟ้า จะบินออกจากดิน
เพ่ือจับคู่ผสมพันธุ์ จึงร่วมจับแมลงตัวเต็มวัยบริเวณต้นไม้ถึงเวลาประมาณ 19.30 น. และร่วมจับแมลงนูนหลวง
อีกครั้งในตอนเช้าระหว่างเวลาประมาณ 05.30 ถึง 07.30 น. บริเวณพุ่มไม้ที่แมลงนูนเริ่มหลบแดด และที่มุดดิน
บริเวณโคนไม้ใหญ่ ด าเนินการต่อเนื่องร่วมจับ 1 – 2 วัน และให้เกษตรกรด าเนินการให้ต่อเนื่อง 15 – 20 วัน  

 
 
 

ผลการด าเนินงานในแปลงน าร่องการป้องกันก าจัดแมลงนูนหลวงด้วยวิธีผสมผสาน 

ในปีงบประมาณ 2555 ด าเนินการทดลอง 2 แปลง คือแปลงทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันก าจัด
แมลงนูนหลวงโดยวิธีผสมผสาน ในพ้ืนที่ เกษตรกรนายสมจิตร สุคนธา พ้ืนที่ ต าบลหนองไผ่ อ าเภอ ด่าน
มะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 5 ไร่ เดิมเป็นพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลัง สภาพดินร่วนปนทราย ประสบ
ปัญหาการเข้าท าลายของแมลงนูนหลวง ไม่สามารถเก็บผลผลิต ท าการทดลองท าแปลงน าร่องการป้องกัน
ก าจัดแมลงนูนหลวงด้วยวิธีผสมผสาน ในเดือนมิถุนายน 2554 เริ่มจากปลูกปอเทืองเพ่ือเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน
และเป็นพืชล่อแมลงนูนหลวง โดยหว่านเมล็ดปอเทืองอัตรา 5 กก.ต่อไร่ ไถกลบปอเทือง ไถระเบิดดินดาน ไถ
ดะ 2 ครั้ง พร้อมจับเก็บตัวหนอนและตัวเต็มวัยจ านวน 2 ครั้งในเดือน กันยายน และตุลาคม จึงปลูกอ้อย 3 
พันธุ์/โคลนพันธุ์ ในเดือนพฤศจิกายน 2554 ประกอบด้วยอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 อู่ทอง 84-10 และ อ้อยโคลน
ดีเด่น 94-2-254  ด้วยเครื่องปลูกอ้อยพร้อมหยอดฟิโปรนิลชนิดเม็ดอัตรา 5 กก.ต่อไร่ และจับตัวเต็มวัยแมลง
นูนหลวง 1 ครั้ง(พฤษภาคม 2555)  พบว่าอ้อยให้ผลผลิตเฉลี่ยระหว่าง 15-18 ตันต่อไร่(ธันวาคม 2555) โดย
โคลนพันธุ์  94-2-254 ให้ผลผลิตสูงสุด และอ้อยพันธุ์อู่ทอง 84-11 ให้ผลผลิตต่ าสุด ส ารวจไม่พบอ้อยที่ถูก
ท าลายโดยแมลงนูนหลวง แต่พบหนอนแมลงนูนหลวงบริเวณโคนต้นไม้ใกล้แปลงอ้อย ขณะที่แปลงอ้อยตอ 1 
ของนายสุลัดดา ค าสัมฤทธิ์ เกษตรกรข้างเคียง (หมู่ 1 ต าบลหนองไผ่ อ าเภอด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี) ถูก
แมลงนูนหลวงเข้าท าลาย ไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ และในอ้อยปลูกใหม่ พบอ้อยถูกหนอนท าลายเสียหาย 20 
เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ ส ารวจ พบหนอนมากกว่า 5 ตัวต่อกอ การส ารวจแปลงอ้อยตอ 1 ที่หมู่ 5 ต าบลหนองไผ่ 
อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ในอ้อยพันธุ์ LK 92-11 พบความเสียหายเนื่องจากแมลงนูนใน



บริเวณที่ส ารวจ 55 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่(ตารางที่ 5) แปลงทดสอบของนายสมจิตร สุคนธา ให้ผลผลิตอ้อยตอ 
1(ธันวาคม 2556) เฉลี่ย 15 ตันต่อไร่ และผลผลิตอ้อยตอ 2(มกราคม 2557) เฉลี่ย 13 ตันต่อไร่  

แปลงทดสอบการใช้สารชีวภัณฑ์และสารเคมีในไร่เกษตรกรนายเพลิน ตรีทองน้อย ต าบลด่านทับตะโก   
อ าเภอจอมบึง จังหวัด ราชบุรี ในพ้ืนที่น าร่อง 8 ไร่  ประกอบด้วยจับ เก็บหนอนและตัวเต็มวัยแมลงนูนหลวง
ในช่วงฤดูฝน เปรียบเทียบใช้สารเคมีป้องกันก าจัดแมลงฟิโปรนิลชนิดน้ า( Fipronil 5% SC) อัตรา 80 
มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร( 320 มิลลิลิตรต่อไร่) สารเคมีป้องกันก าจัดแมลงฟิโปรนิลชนิดเม็ด( Fipronil 0.3% 
GR) อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่) ใช้เชื้อราเมทาไรเซียม( Metarrhizium anisopliae) อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ 
และเชื้อราขาวบิวเวอเรีย(Beauveria bassiana) อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ เปรียบเทียบกับการไม่ใช้สารเคมี 
ในอ้อยตอ 1 ที่อายุ 4 เดือน(มิถุนายน 2554)  ระยะหนอนวัยที่ 1 - 2 ขณะดินมีความชื้น พบว่าจากการส ารวจ
การเข้าท าลายของหนอนแมลงนูนหลวงวัยที่ 3 อ้อยตออายุ 10 เดือน ไม่มีอ้อยล้ม มีแสดงอาการเนื่องจากราก
ถูกท าลายเล็กน้อย  และจากการขุดส ารวจตัวหนอน ไม่พบการตายของหนอนเนื่องจากสารเคมีและสารชีว
ภัณฑ์ 

แปลงต้นแบบการป้องกันก าจัดแมลงนูนหลวงโดยวิธีผสมผสานในปี ๒๕๕๖ คัดเลือกเกษตรกร 1 ราย
คือ นายสมพงษ์ พงศ์เพา หมู่ที่6 ต าบลแก้มอ้น อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด าเนินการโดยสนับสนุนเมล็ด
พันธุ์ปอเทืองให้เกษตรกรปลูกเป็นพืชบ ารุงดินและล่อหนอนแมลงนูนหลวงในพ้ืนที่ 10 ไร่ ซึ่ง เดิมเป็นแปลงมัน
ส าปะหลัง สภาพดินทรายร่วนที่มีการเข้าท าลายของแมลงนูนหลวงมากกว่า 50% มีการจับตัวเต็มวัย และไถเก็บ
หนอนก่อน ปลูกปอเทืองเพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน เก็บดินวิเคราะห์พบว่ามีค่าอินทรีย์วัตถุต่ ามาก ธาตุ
อาหาร ต่ า ดินเป็นกรดจัด ก่อนปลูกอ้อยมีการไถระเบิดดินดาน จับหนอนวัยที่ 3 ตามรอยไถขณะเตรียมแปลงได้ 2 
กิโลกรัม ท าการทดสอบโดยปลูกอ้อย 5 พันธุ์คือ อู่ทอง 84-10 อู่ทอง 84-12 อู่ทอง 84-13 และ 94-2-254 
เปรียบเทียบพันธุ์ขอนแก่น  ปลูกอ้อยเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 ด้วยเครื่องปลูกชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์ 
พร้อมหยอดสารเคมีป้องกันก าจัดแมลงฟิโปรนิลชนิดเม็ด (Regent  G) อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ และใส่ปุ๋ยสูตร 21-0-0 
อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ รองพ้ืน อ้อยทุกพันธุ์มีความงอกดี การตรวจเข้าท าลายของแมลงนูนหลวงที่อายุอ้อย 4 เดือน 
ยังไม่พบความเสียหายเนื่องจากหนอนแมลงนูนหลวงวัยที่ 3   และเม่ือวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 (อ้อยอายุ 6 เดือน)
ได้ท าการจับตัวเต็มวัยแมลงนูนหลวงในช่วงกลางคืนร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ ได้ 8 กิโลกรัม น าชั่ง 1 กิโลกรัม 
นับตัวเต็มวัยแมลงนูนหลวงได้ 173 ตัว  ราคารับซื้อแมลงนูนหลวงอยู่ที่กิโลกรัมละ 80-120 บาท อ้อยพันธุ์อู่
ทอง 84-10 และ 84-10 มีความสูงมากที่สุด 205.75 และ 199.2 ซม. ตามล าดับ อ้อยอู่ทอง 84-12 มีความสูง
น้อยที่สุด( 145.7 ซม.) จากการตรวจนับจ านวนรูทางออกของตัวเต็มวัย มีค่าระหว่าง 32 – 472 รูต่อไร่ แปลง
พันธุ์อู่ทอง 84-13 มีจ านวนรูมากที่สุด(ตารางที่ 6) ในพ้ืนที่ ที่ปลูกอ้อยพันธุ์ UT84-13 พบร่องรอยของตัวเต็ม
วัยมาก ซึ่งสอดคล้องกับการจับตัวเต็มวัยในปีที่ผ่านมา เนื่องจากอยู่ด้านท้ายของแปลงทดลองท าให้การจับเก็บ
ตัวหนอนและตัวเต็มวัยของเจ้าหน้าที่และเกษตรกรไปไม่ถึง(หมดเวลาจับ) และที่อ้อยอายุ 6 เดือน เกษตรกรฉีด
พ่นสารป้องกันก าจัดแมลงฟิโปรนิลชนิดน้ า (Essence)  อัตรา 0.33 ลิตร/ไร่ ในช่วงที่ดินมีความชื้น โดยฉีดพ่น
ระหว่างแถวอ้อย พร้อมใส่ปุ๋ยสูตร 21-0-0 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ และพรวนกลบ เพ่ือป้องกันก าจัดหนอนแมลงนูน
หลวงวัยที่ 1 ที่เพ่ิงฟักออกจากไข่  



ที่อายุอ้อย 10 เดือน(เดือนกันยายน 2556) ผลการส ารวจการเข้าท าลายของหนอนแมลงนูนหลวง  
ตรวจไม่พบความเสียหายในอ้อยทั้ง 4 พันธุ์/โคลนพันธุ์ เปรียบเทียบกับแปลงปลูกพืชข้างเคียง พบว่าในแปลง
อ้อยข้างเคียงมีการเข้าท าลายของหนอนแมลงนูนหลวงน้อยมาก ไม่สามารถเปรียบเทียบความเสียหายของ
แปลงที่ท าการทดสอบและแปลงเกษตรกรได้ เนื่องจากบริเวณที่มีการระบาดของแมลงนูนหลวงเกษตรกร
ด าเนินการเช่นเดียวกับแปลงทดสอบ คือมีการเก็บตัวหนอน และใช้สารเคมีก่อนปลูกอ้อย แต่ในแปลงมัน
ส าปะหลังบริเวณใกล้เคียง พบว่าได้รับความเสียหายจากหนอนแมลงนูนหลวงมาก เนื่องจากเกษตรกรยังไม่มี
การป้องก าจัดจึงมีต้นตายที่ถูกท าลายมาก โดยบริเวณหัวมันมีรอยการเข้าท าลายของหนอนแมลงนูนหลวง 

การประเมินผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตอ้อยที่อายุ 12 เดือน(กุมภาพันธุ์ 2557) พบว่าอ้อยให้
ผลผลิตระหว่าง 4.24 – 15.65 ตันต่อไร่ พันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงสุดคือพันธุ์ขอนแก่น 3 รองลงมาคือ 94-2-254 
และ อู่ทอง 84-12 ที่ 9.76 และ 9.67 ตันต่อไร่ ตามล าดับ พันธุ์อู่ทอง 84-10 ให้ผลผลิตน้อยที่สุดเนื่องจากมี
จ านวนล าต่อไร่น้อย อ้อยพันธุ์อู่ทอง 84-13เป็นลูกผสมอ้อยป่าที่มีลักษณะเด่นที่มีระบบรากที่ดี มีความสูง
สูงสุด 248.3 เซนติเมตร ขณะที่อ้อยพันธุ์อู่ทอง 84-12 มีขนาดล าสูงสุด 3 เซนติเมตร โดยอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 
มีจ านวนล าต่อไร่สูงสุด 9,789 ล าต่อไร่ (ตารางท่ี 7) 

การทดสอบเครื่องผ่าตออ้อย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรีได้สร้างและพัฒนาเครื่องผ่าตออ้อย
พร้อมหยอดปุ๋ยเคมีและให้น้ าราดสารเคมีป้องกันก าจัดแมลงเพ่ือใช้ในโครงการ 1 ชุด (ภาพ 12) ท าการทดสอบ ใน
พ้ืนที่แปลงอ้อยตอ 1 อ้อยพันธุ์ก าแพงแสน2 ของนายส าเริง พวงทอง ต าบลแก้มอ้น อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรีใน
พ้ืนที่ 4 ไร่ แบ่งแปลงทดสอบและแปลงเปรียบเทียบอย่างละ 2 ไร่ ท าการผ่าตอในเดือนกุมภาพันธ์  2556  โดยผ่าตอ
อ้อยพร้อมราดสารเคมีฟิโปรนิลชนิดน้ าที่ผสมในถังน้ าราดของเครื่องปลูกอัตรา 320  มิลลิลิตรต่อไร่ และหยอดปุ๋ย
สูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ เพ่ือบ ารุงต้นอ้อย  ผลการทดสอบ  พบว่าตออ้อยที่ถูกแมลงนูนหลวง
ท าลายกัดกินรากท าให้ระบบรากไม่สมบูรณ์ และดินที่เป็นดินทรายร่วน ท าให้ตออ้อยหลุดติดกับเครื่องผ่าตอ 
คงเหลือเฉพาะอ้อยตอที่มีความสมบูรณ์ ระบบรากไม่ถูกท าลายหรือถูกท าลายไม่รุนแรง กออ้อยมีรากชุดใหม่
ช่วยยึดล าต้น จากการวัดการเจริญเติบโตของอ้อยตออายุ 6 เดือน ไม่พบความแตกต่าง และเนื่องจากมีใบอ้อย
ปกคลุมพ้ืนที่(เก็บเกี่ยวอ้อยโดยไม่เผาใบ) จึงไม่สามารถนับรูร่องรอยการออกมาของตัวเต็มวัยได้ ในเดือน 
ธันวาคม 2556 (อ้อยอายุ 10 เดือน) ส ารวจหนอนแมลงนูน จากกออ้อยที่แสดงอาการถูกท าลาย พบว่า มี
จ านวนตัวหนอนระหว่าง 0 – 2 ตัวต่อกอ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 0.8 ตัวต่อกอ ทั้งนี้ไม่สามารถเก็บข้อมูลการ
เจริญเติบโตและผลผลิตอ้อยเนื่องจากเกษตรเปลี่ยนพืชปลูกเป็นมะม่วง  
 ความร่วมมือกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติในการทดสอบหาเชื้อราในการ
ป้องกันก าจัดแมลงนูนหลวง ระหว่างปี 2555-56 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี ได้จัดหาหนอน
แมลงนูนหลวงวัย 2 จ านวน ๕,๐๐๐ ตัว ส่งให้กับศูนย์ดังกล่าวท าการทดสอบเชื้อราแมลงทั้งสิ้น 66 isolates 
พบว่าการศึกษาเบื้องต้น มี 25 isolates ที่มีความสามารถในการฆ่าหนอน(ตารางที่ 8 ) ในจ านวนนี้มี 4 
isolates ที่ดีที่สุดคือ BCC 2659, 16591, 12628 และ 25097 (ตารางที่ 9) ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์พันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ(BIOTEC) จะค้นหาเชื้อราโดยเก็บเพ่ิมตัวอย่างเชื้อรา Metarhizium เพ่ือน ามา
ทดสอบกับพวกหนอนแมลงนูนหลวง เนื่องจากมันสามารถคงทนต่อสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งได้ดี 



 ข้อมูลผลแบบสัมภาษณ์โครงการวิจัยการป้องกันก าจัดแมลงนูนหลวงอ้อยโดยวิธีผสมผสานในจังหวัด
กาญจนบุรี และราชบุรี ตามเอกสารแบบสอบถาม(ภาพผนวกที่ 3) มีเกษตรกรตอบแบบสอบถามจ านวน 75 
ราย เป็นเกษตรกรอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 39 ราย ประกอบด้วยเกษตรกรต าบล
หนองไผ่ ด่านมะขามเตี้ย และจระเข้เผือก จ านวน  14,  14 และ 11 ราย ตามล าดับ เป็นเกษตรกรอ าเภอจอม
บึง จังหวัดราชบุรี จ านวน 36 ราย ประกอบด้วยเกษตรกรต าบลแก้มอ้น และเบิกไพร จ านวน 35 และ 1 ราย 
ตามล าดับ ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุระหว่าง 30 – 67 ปี เป็นเกษตรผู้ปลูกอ้อย 50 รายมีพ้ืนที่ระหว่าง 5 – 
500 ไร่ มีเกษตรกร 6 ราย ปลูกอ้อยเท่ากับถึงมากกว่า 100 ไร่ ปลูกมันส าปะหลัง 54 ราย มีพื้นที่ปลูกระหว่าง 
1 – 120 ไร่ มี 8 ราย ปลูกมันส าปะหลังเท่ากับถึงมากกว่า 100 ไร่     มีการปลูกพืชอ่ืนๆ หลายชนิด จ านวน 
27 ราย เช่น พืชผัก ข้าว ข้าวโพดหวาน ถั่วลิสง หน่อไม้ฝรั่ง มันแกว มะลิ และมะม่วง เป็นต้น โดยมันแกว
ผลผลิตเสียหายมากถึงระดับไม่ได้ผลผลิต  ทุกรายรู้จักแมลงนูนหลวง โดยร้อยละ 80 เคยประสบปัญหาจาก
แมลงนูนหลวง ร้อยละ 76 ทราบว่ามีโครงการนี้ เข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่  มีจ านวนผู้มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานโครงการนี้คิดเป็นร้อยละ 49.3 ของผู้รับรู้การเข้ามาของโครงการ  โดยร้อยละ 54.5 ได้น าวิธีการ
ป้องกันก าจัดไปปฏิบัติในไร่ (โดยใช้วิธีจับแมลงตัวเต็มวัย  ใช้สารป้องกันก าจัดแมลง จับตัวหนอน ไถพรวน 
ปลูกพืชบ ารุงดิน คิดเป็นร้อยละ 41, 31, 27, 14 และ 3 ตามล าดับ ) ร้อยละ 45.3 ใช้มากกว่า 1 วิธี ร้อยละ 
89.3 มีความพึงพอใจในการเข้ามาด าเนินงานโครงการนี้ และหากมีปัญหาใหม่ๆ ทุกคนคิดว่าจะติดต่อขอความ
ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ชุดนี้ต่อไป 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
9.1 แมลงนูนหลวงมักระบาดในดินทรายที่มีอินทรียวัตถุต่ า กรรมวิธีปลูกพืชปอเทืองเป็นพืชบ ารุงดินเพ่ือ

เพ่ิมอินทรีย์วัตถุของโครงการยังเห็นผลไม่ชัดเจน เนื่องจากการเพ่ิมอินทรีย์วัตถุในดินต้องใช้ระยะเวลานาน แต่

ปอเทืองช่วยล่อตัวหนอนให้เข้ากัดกินรากไม่เคลื่อนย้ายไปแปลงพืชเศรษฐกิจอ่ืน ช่วยให้สามารถก าจัดตัวหนอนได้

ง่าย และการไม่เผาใบอ้อยจะช่วยเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิอีกทางหนึ่ง เป็นการปรับสภาพแวดล้อมทางดินให้มีสภาพไม่

เหมาะสมต่อการระบาดของแมลงนูนหลวง  

9.2 จากการส ารวจการระบาดของแมลงนูนหลวงพบว่ามีการระบาดน้อยลง นอกจากผลของสภาพ

ฝนน้อย แห้งแล้งในระยะออกจากดักแด้ท าให้มีตัวเต็มวัยจับคู่ผสมพันธุ์น้อย ช่วยลดการระบาดในปีถัดไปผล

ของโครงการที่เกษตรกรมีการปรับวิธีการจับแมลงตัวเต็มวัยใต้แสงไฟบริเวณบ้าน เป็นจับในบริเวณพ้ืนที่แปลง

ปลูกพืชก่อนแมลงวางไข่ในดิน และการจับตัวหนอนก่อนเข้าดักแด้ เป็นการลดจ านวนตัวเต็มวัยที่จะจับคู่ผสม

พันธุ์ได้ และพ้ืนที่ที่มีการด าเนินการก าจัดแมลงนูนหลวงอย่างต่อเนื่อง สามารถควบคุมหรือลดการระบาดของ

แมลงนูนหลวงได้ดีกว่าแปลงที่ไม่มีการป้องกันก าจัด ที่มีสภาพแวดล้อมเป็นตัวก าหนดว่าจะมีการระบาดรุนแรง

หรือไม ่

9.3 การใช้สารเคมีถูกชนิด ถูกวิธี ถูกอัตรา และถูกเวลาสามารถป้องกันก าจัดหนอนแมลงนูนหลวงได้ 

คือใช้สารเคมีฟิโปรนิลชนิดเม็ด(fipronil 0.3 % GR) อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ หรือชนิดน้ า (fipronil 5 % SC) 



อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ 320 มิลลิลิตรต่อไร่ ในอ้อยปลูก การใช้ฟิโปรนิลชนิดน้ าในอัตรา

เดียวกันฉีดพ่นก าจัดหนอนแมลงนูนหลวงวัย 1และวัย 2 ขณะดินมีความชื้นพร้อมพรวนกลบสามารถก าจัด

หนอนแมลงนูนหลวงได้ดี  และการฉีดอัดลงดินบริเวณใต้กออ้อยเพ่ือก าจัดหนอนวัย 3 สามารถลดการเข้า

ท าลายของแมลงนูนหลวงได้บ้าง 

9.4 การใช้สารชี วภัณ ฑ์  เชื้ อราเขี ยว เมตาไรเซี ยม (Metarhizium anisopliae) และราขาว 

บิวเวอเรีย(Beauveria bassiana) ไม่สามารถก าจัดหนอนแมลงนูนหลวง แต่ควรมีการทดสอบ ค้นหาเชื้อรา

ใหม่ๆ ที่สามารถกับจัดหนอนแมลงนูนหลวง และถคงทนต่อสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งได้ดี 

9.5 ผลของโครงการ สามารถสร้างเครื่องผ่าตออ้อยติดชุดปลูกอ้อยติดท้ายรถแทรกเตอร์ พร้อมใส่ปุ๋ย

และราดสารเคมีฟิโปรนิลชนิดน้ าตามอัตราที่ก าหนด สามารถใช้ได้ดีกับแปลงอ้อยตอมีการเข้าท าลายของแมลง

นูนหลวงน้อย 

9.6 การอบรมให้เกษตรมีความรู้เรื่องแมลงศัตรูอ้อยและการป้องกันก าจัดที่ถูกต้องเพ่ิมมากขึ้น ช่วย

ลดความเสียหายของผลผลิตพืชได้ แต่พบว่าการน าใช้ของเกษตรกรบางรายยังไม่ถูกต้อง เช่นใช้ฟิโปรนิลใน

อัตราวชสูงเกินจ าเป็น การใช้ฟิโปรนิลชนิดเม็ดผสมในถังปุ๋ยท าให้การกระจายสารเคมีไม่สม่ าเสมอท าให้ไม่

สามารถป้องกันก าจัดหนอนแมลงนูนหลวง ทั้งนี้เนื่องจากชุดถังบรรจุสารเคมียังไม่มีใช้แพร่หลาย 

9.7 มีการขยายผลการป้องกันก าจัดแมลงนูนหลวงวิธีผสมผสานในเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง 

9.8 การไถระเบิดดินดานก่อนปลูกในพ้ืนที่มีดินดานช่วยให้ได้ผลผลิตสูงทั้งในอ้อยปลูกและอ้อยตอ 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยและมันส าปะหลัง มีการป้องกันก าจัดแมลงนูนหลวงด้วยกรรมวิธีผสมผสาน ท าให้
สามารถลดปัญหาการเข้าท าลายของแมลงนูนหลวง สามารถใช้พ้ืนที่ปลูกพืชได้รับผลผลิตมากข้ึน 

11. ค าขอบคุณ ( ถ้ามี ) 
- 
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13. ภาคผนวก 



ตารางที่ 1  ผลส ารวจการเข้าท าลายของแมลงนูนหลวง ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี และราชบุรี ระหว่างเดือน
     มกราคม 2554 ถึง เดือนมีนาคม 2554 โดยการสัมภาษณ์เกษตรกรและการสุ่มส ารวจ  

ตารางที่ 2  ผลการส ารวจการระบาดของแมลงนูนหลวงในเดือนมกราคม 2554 พ้ืนที่ ต าบลด่านมะขามเตี้ย 
และ     จระเข้เผือก  อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 

ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 
พิกัด 

การระบาด 
Latitude Longitude Altitude 

1 หมู่ 1 ต.ด่านมะขามเตี้ย 13.85009 99.41845 77.90 พบหนอนแมลงนูนหลวง 3-4 ตัว/กออ้อย
ตายทั้งพ้ืนที่ เกษตรได้ท าการไถท้ิง 

และปลูกมันส าปะหลังแทน 

2 บ้านท่าแย้ 13.81561 99.39514 54.70 พบด้วงหนวดยาว 2-4ตัวต่อกอ 

3 บ้านหนองหิน  13.88072 99.31494 - พบด้วงหนวดยาว 2-3ตัวต่อกอ 

4 บ้านหนองหิน  13.84379 99.36850 - พบด้วงหนวดยาว 5-10ตัวต่อกอ 

5 บ้านหนองหวาย 13.84992 99.40741 - พบด้วงหนวดยาว 1-2 ตัวต่อกอ 

6 บ้านหนองหวาย 13.81362 99.38090 51.00 พบด้วงหนวดยาว 2-3ตัวต่อกอ 

พ้ืนที่ เกษตรกร(ราย) % การท าลาย การปฏิบัติของเกษตรกร 

1. ต.ด่านทับตะโก  อ.จอมบึง   
จ.ราชบุร ี

7 5 – 60 มีการใช้สารเคมี แต่ไม่ถูก
ชนิดและวิธีการ 

2. ต.ด่านมะขามเตี้ย  อ.ด่านมะขามเตี้ย   
จ.กาญจนบุรี 

2 0 มีการไถท าลายตัวหนอน
ก่อนปลูกและใช้สารเคมี 

3. ต.จระเข้เผือก  อ.เมือง   
จ.กาญจนบุรี 

3 0 จับเก็บตัวหนอนร่วมกับ
การใช้สารเคมี 

4. ต.รางสาลี่  อ.ท่าม่วง   
จ.กาญจนบุรี 

4 15 – 25 

 

ปลูกพืชสลับ สับกลบใบ
อ้อย จับหนอน/แมลง ไม่
ใช้สารเคมี 

5. ต.หนองไผ่  อ. ด่านมะขามเตี้ย    
จ.กาญจนบุรี 

2 1 – 1.75 จับเก็บตัวหนอนและตัว
เต็มวัยร่วมกับการใช้
สารเคมีฟิโปรนิล 



7 บ้านท่าพลับ 13.86050 99.36977 43.90 พบด้วงหนวดยาว 5-6 ตัวต่อกอ 

8 บ้านท่าพลับ 13.86371 99.36699 45.20 พบด้วงหนวดยาว 2-3ตัวต่อกอ 

9 บ้านท่ามะไฟ 13.87687 99.36113 50.50 ไม่พบการระบาด 

10 บ้านท่ามะเฟือง 13.89161 99.33714 63.80 พบด้วงหนวดยาว 1-2 ตัวต่อกอ 

11 บ้านท่าพลับ 13.85562 99.36883 57.50 ไม่พบการระบาด 

12 บ้านท่าพลับ 13.84921 99.32643 74.10 ไม่พบการระบาด 

13 บ้านหนองโสน 13.84921 99.32528 77.90 พบด้วงหนวดยาว 1-2 ตัวต่อกอ 

14 บ้านทุ่งยาว 13.88935 99.32567 67.40 ไม่พบการระบาด 

15 บ้านถ้ าอ่างหิน 13.90063 99.32003 57.5 พบด้วงหนวดยาว 1-2 ตัวต่อกอ 

16 บ้านท่าไม้ยาว - - - พบด้วงหนวดยาว 1-2 ตัวต่อกอ 

ตารางที่ 3 ผลการส ารวจแมลงนูนหลวงระหว่างเดือนเมษายน ถึง มิถุนายน 2554 ในไร่เกษตรกรจังหวัด
กาญจนบุรี 

             และราชบุรี 
พื้นที่ เกษตรกร(ราย) ผลการด าเนินงาน 

๑. ต.ด่านทับตะโก  อ.จอมบึง   
จ.ราชบุร ี

8 
 

มีทั้งเกษตรกรที่ใช้สารเคมีถูกต้อง และไม่ถูกต้อง 
ยังคงพบการท าลายของแมลงนูนหลวงอ้อย ท า
ความเสียหายมากกว่า50% และมีการท าลายของ
ด้วงหนวดยาวร่วมด้วย 
มีเกษตรกร 1 รายประสบปัญหาแมลงนูนหลวงใน
มันส าปะหลัง  เข้าจับตัวเต็มวัยในเดือน พ.ค. แต่
ไม่พบตัวแมลง 



๒. ต.แก้มอ้น  อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี 
 

1 มีฝนตกหลายครั้ง และเกษตรกรมีการให้น้ าอ้อย 
พบว่าพฤติกรรมของแมลงเปลี่ยนไป พบแมลงนูน
ขนาดเล็ก และพบการท าลายของด้วงหนวดยาว
ร่วมด้วย แต่ไม่พบตัวเต็มวัย พบหนอนแมลงนูน
หลวงในแปลงมันส าปะหลัง  

๓. ต.เบิกไพร  อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี 2 พบการท าลายของแมลงนูนหลวงทั้งในอ้อย และมัน
ส าปะหลัง เข้าดักจับตัวเต็มวัยในเดือน พฤษภาคม 
แต่ไม่พบแมลง 

๔. ต.รางสาลี่  อ.ท่าม่วง   
จ.กาญจนบุรี  

4 เป็นแปลงอ้อยตอ2  พบด้วงหนวดยาวร่วมด้วย  

๕. ต. หนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย  
จ.กาญจนบุรี 

2 เกษตรกรรื้ออ้อยตอ ปลูกใหม่ และใช้สารฟิโปรนิล
ชนิ ด เม็ดพร้อมปลูก จากการส ารวจในเดือน
มิถุนายน 2554 เริ่มพบหนอนของแมลงนูนหลวงใน
บริเวณหญ้ารอบๆ และในแปลงอ้อย 

๖. ต.ด่านมะขามเตี้ย  อ.ด่านมะขาม
เตี้ย  จ.กาญจนบุรี 

3 ไม่มีการเข้าท าลายของแมลงนูนหลวง เนื่องจาก
เกษตรกรใช้สารเคมีพร้อมกับการปลูกอ้อย และมี
การเก็บหนอนตอนไถพรวน แต่พบปัญหาการเข้า
ท าลายของด้วงหนวดยาวแทน  

๗. ต.จระเข้เผือก  อ.เมือง   
จ.กาญจนบุรี 

3 เกษตรกรใช้สารเคมีพร้อมการปลูกอ้อย แต่พบ
ปัญหาด้วงหนวดยาว 

 
ตารางที่ 4 แสดงผลการสุ่มส ารวจการระบาดของแมลงนูนหลวงอ้อยเปรียบเทียบระหว่างแปลงอ้อยในพ้ืนที่

โครงการกับพ้ืนที่นอกโครงการในเดือนตุลาคม 2556 พ้ืนที่ต าบลหนองไผ่ อ าเภอด่านมะขามเตี้ย 
จังหวัดกาญจนบุรี 

แปลงอ้อย การป้องกัน สภาพกอ จ านวนกออ้อย จ านวนกอ จ านวนตัว วัยหนอน



ก าจัด อ้อย ที่สุ่มตรวจ อ้อยที่พบ
หนอน 

หนอน ที่พบ 

อ้อยตอ2  
ในโครงการ 

มี 
มี 

ปกติ 
ถูกท าลาย 

50 
50 

2 
13 

2 
18 

2 
2 

อ้อยปลูก 
นอกโครงการ 

ไม่มี 
ไม่มี 

ปกติ 
ถูกท าลาย 

50 
50 

26 
40 

56 
88 

2 
2 

 
ตารางที่ 5 ข้อมูลเปรียบเทียบผลการด าเนินงานระหว่างแปลงทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดแมลงนูน

หลวง 
              โดยวิธีผสมผสานกับแปลงเกษตรกรใกล้เคียง ในเดือนธันวาคม 2555 ต าบลหนองไผ่ อ าเภอด่าน 
              มะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 

เกษตรกร การจัดการแมลงนูนหลวง ผลการด าเนินงาน 

1. คุณสมจิตร สุคนธา (แปลง
ทดสอบ) 

ปลูกพืชบ ารุงดิน ไถระเบิดดิน
ดาน เก็บหนอนและตัวเต็มวัย
แมลงนูนหลวงใช้สารเคมีฟิ
โปรนิลพร้อมปลูก 

ผลผลิตอ้อยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 15-18 ตัน
ต่อไร่ ไม่พบอ้อยที่ถูกท าลายโดยแมลง
นูนหลวง พบหนอนแมลงนูนหลวง
บริเวณโคนต้นไม้ใกล้แปลงอ้อย 

2. คุณสุลัดดา ค าสัมฤทธิ์ 
เกษตรกร ม.1 ต.หนองไผ่   
อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 

ไม่มีการจัดการ ในปีการผลิต 2554/55 อ้อยตอ1 ไม่
สามารถเก็บเกี่ยวได้ ในอ้อยปลูกใหม่ 
พบอ้อยถูกหนอนท าลายเสียหาย 20%  
พบหนอนมากกว่า 5 ตัวต่อกอ 

3. เกษตรกร ม.5  
ต.หนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.
กาญจนบุรี 

ไม่มีการจัดการ อ้อยตอ1 พันธุ์ LK92-11  พบความ
เสียหายเนื่องจากแมลงนูนในบริเวณท่ี
ส ารวจ 55% 

 
 
ตารางที่ 6 ข้อมูลลักษณะความสูง จ านวนล าต่อกอ และแมลงนูนหลวง ในแปลงต้นแบบการป้องกันก าจัด

แมลง 
  นูนหลวงโดยวธิีผสมผสานในปี 2556 ต าบลแก้มอ้น อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

พันธุ์ ความสูง(ซม.) จ านวนล า/กอ ทางออกของตัว
เต็มวัยแมลงนูน

หลวง(รู) 
94-2-254 161 6.15 96 



UT84-10 205.75 10.2 32 
UT84-12 145.7 3.85 57 
UT84-13 199.2 4.4 472 
ขอนแก่น3 175.2 5.9 220 

 
ตารางที่ 7  ข้อมูลผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตอ้อยที่อายุ 12 เดือน แปลงต้นแบบการป้องกันก าจัดแมลง 
   นูนหลวงโดยวธิีผสมผสานเดอืนกุมภาพันธุ์ 2557 ต าบลแก้มอ้น อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

พันธุ์ ความสูง  
(ซม.) 

ขนาดล า 
(ซม.) 

จ านวนปล้อง จ านวนล า 
ต่อไร่ 

ผลผลิต 
(ตัน/ไร่) 

อู่ทอง 84-10 216.8 2.75 23 4,711 4.24 
อู่ทอง 84-12 225.4 3.07 29 5,689 9.67 
อู่ทอง 84-13 248.3 2.59 22 5,956 8.34 
94-2-254 236.9 2.89 22 5,967 9.76 
ขอนแก่น 3 216.8 2.75 23 9,789 15.65 

 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 8 ผลการศึกษาเบื้องต้นเชื้อราป้องกันก าจัดหนอนแมลงนูนหลวงวัยที่ 1ถึง วัยที่ 2 จ านวน 25 สาย

พันธุ์(isolates) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : 

ข้อมูลห้องปฏิบัติการตรวจหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ  
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชนิดเชื้อรา(strain) 
จ านวนที
ศึกษา 

จ านวนเชื้อท่ีมี
ประสิทธิภาพ
(effective๗ 

ประสิทธิภาพ
การท าลาย

หนอนแมลงนูน
หลวง

(%effective) 
Beauveria sp. 21 6 28.57 

Beauveria bassiana  15 8 53.33 
Beauveria sp. on Lepidoptera  1 1 100.00 

Nomuraea rileyi 17 5 29.41 
Metarhizium sp.  3 0 0.00 

Metarhizium anisopliae  2 1 50.00 
Metarhizium flavoviride 1 0 0.00 

Metarhizium sp. on Lepidoptera 1 1 100.00 
Paecilomces lilacinus  1 0 0.00 

Paecilomyces sp. on cicada  4 3 75.00 
total 66 25 37.88 



ตารางที่ 9 ข้อมูลการศึกษาเชื้อราป้องกันก าจัดหนอนแมลงนูนหลวงวัยที่ 1 ถึง วัยที ่2 ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
ที่มา : ข้อมูลห้องปฏิบัติการตรวจหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ  
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
 
 

 
 
ภาพที่ 1 ประชุมชี้แจงโครงการและให้ความรู้การป้องกันก าจัดแมลงนูนหลวงวิธีผสมผสาน เมื่อวันที่ 25 
มกราคม 2554 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี  

No BCC 
Original 
code 

Scientific name  
week1 week2 

%mortality SD %mortality SD 

1 2659 N10600 Beauveria bassiana  33.33 19.09 37.50 21.65 

2 16591 N13779 Beauveria bassiana  20.83 7.22 29.17 7.22 

3 12628 N11780 Beauveria bassiana  16.67 7.22 25.00 12.50 

4 25097 MY1899 
Paecilomyces sp. on 

cicada 
17.86 15.57 29.17 26.02 

ลงทะเบียนผู้เข้าประชุม ประชุมชี้แจงโครงการและ ให้ความรู ้



 
ภาพที่ 2 การประสานงานร่วมระหว่างกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และเกษตรกร ใน
ปีงบประมาณ 2555 
 

 
ภาพที่ 3 การจัดอบรมเกษตรกรอ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี และผู้เกี่ยวข้อง ให้ความรู้เรื่องการป้องกันก าจัด
แมลงนูนหลวงและด้วงหนวดยาว ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2554  

 



    
 
ภาพที่ 4 การให้ความรู้ในพ้ืนที่และร่วมจับตัวเต็มวัยก่อนบินขึ้นจากพ้ืนดิน เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม  
ณ ต าบล.แก้มอ้น อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
 
      
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5 จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันก าจัดแมลงนูนหลวงวิธีผสมผสาน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 
แก่เกษตรกร อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี  

 
ภาพที่ 6 แสดงการจับคู่ผสมพันธุ์ของแมลงนูนหลวงบนต้นไม้ใหญ่พฤติกรรมทั่วไป และการจับคู่ผสมพันธุ์ของ
แมลงนูนหลวงบนใบต้นอ้อย 
 

 



 
 
 ภาพที่ 7 แสดงแมลงนูนหลวง 3 ชนิด ที่ส ารวจพบในพ้ืนที่ปลูกอ้อยที่มีการระบาดของแมลงนูนหลวง 

 

 
 
 ภาพที่ 8 เครื่องปลูกอ้อยติดท้ายรถแทรกเตอร์พร้อมหยอดปุ๋ยและสารป้องกันก าจัดแมลงชนิดเม็ด 

Lepidiota stigma ยังไม่ทราบชื่อ
วิทยาศาสตร์ 

Leucopholis 
lepidophora 

ถัง
ปุ๋ย 

ถังฟิโปรนิล
เม็ด 



        
 
ภาพที่ 9 แสดงการพ่นสารเคมีระหว่างแถวอ้อย และพรวนกลบ ในการก าจัดหนอนแมลงนูนหลวงวัยที่ 1  
 และวัยที่ 2 

 

 
 

ภาพที่ 10 การเสวนาเกษตรกรร่วมกับเจ้าหน้าที่ เมื่อ 20 มกราคม 2555 ณ บ้านเกษตรกรนายสมจิตร สุคนธา 
                ต าบลหนองไผ่ อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 11 การรณรงค์ให้มีการจับหนอนแมลงนูนในแปลงมันส าปะหลัง เพ่ือลดการระบาดของแมลงนูนหลวง
   ในพ้ืนที ่

 

 
ภาพผนวก 1 แสดงวงจรชีวิต และระยะการพัฒนาของแมลงนูนหลวงในรอบ 1 ปี 

 
 



 
ภาพผนวกท่ี 2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการมีส่วนร่วมภาครัฐและเอกชนในการด าเนินงานแก้ไข                    

   ปัญหาการระบาดแมลงนูนหลวงในเขตพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี 
 



 
ภาพผนวกท่ี 2 (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 



แบบสอบถาม  
โครงการ การป้องกันก าจัดแมลงนูนหลวงอ้อยโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี และราชบุรี 

-------------------------- 
1. ชื่อ – สกุล ………………………………………………   เพศ              ชาย              หญิง      อายุ ………….. 

ป ี

2. ที่อยู่  ต าบล ............................................. อ าเภอ ...................................... จังหวัด …………………………….. 

3. พ้ืนที่ปลูกอ้อย ...................................... ไร่         พันธุ์ ................................................... .......................... 

4. พ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลัง.......................... ไร่         พันธุ์ ....................................................... ...................... 

5. พ้ืนที่ปลูกพืชอ่ืนๆ ................................................................... ...................รวม................... ไร่       

6. ท่านรู้จักแมลงนูนหลวงหรือไม่ ..........................    รู้จัก                     ไม่รู้จัก 

7. เคยประสบปัญหาการระบาดของแมลงนูนหลวง หรือไม่          เคย                     ไม่เคย         

8. ท่านรู้หรือไม่ว่ามีการด าเนินงานโครงการ การป้องกันก าจัดแมลงนูนหลวงอ้อยในพื้นที่  

จ.กาญจนบุรี และ จ.ราชบุรี ……………………………..                รู้                         ไม่รู้ 

9. จากข้อ 8. หากท่านรู้ ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรม การประชุม / อบรม/ จับแมลงนูนหลวงร่วมกับโครงการฯ 

หรอืไม่ ...................................................................    เคย                     ไม่เคย         

10. จากข้อ 9. หากท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรม ท่านได้น าวิธีการป้องกันก าจัดแมลงนูนหลวงไปปฏิบัติในไร่ 

ของตนเองหรือไม่ ..................................................  เคย                     ไม่เคย         

11. วิธีการใดท่ีท่านคิดว่าสามารถป้องกันก าจัดแมลงนูนหลวงได้ดี  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

การใช้สารเคมี       การไถพรวนหลายๆ ครั้ง  

การเก็บหนอนแมลงนูน  การจับแมลงนูนหลวง 

การปลูกพืชบ ารุงดิน    ทุกวิธีร่วมกัน 

12. ระดับความพึงพอใจที่มีโครงการฯ มาช่วยในพื้นท่ี 

        พอใจ                 เฉยๆ                  ไม่มีความจ าเป็น 



 

13. หากมีปัญหาใหม่ท่านคิดว่าอยากให้จะติดต่อเจ้าหน้าที่ชุดนี้อีกหรือไม่    

        ติดต่อ                 ไม่สนใจ 

14. อ่ืนๆ (สารเคมีที่ใช้/ข้อเสนอ) ..................................................................................................... .................  

ภาพผนวกท่ี 3 แบบสอบถามการสัมภาษณ์ในโครงการวิจัยการป้องกันก าจัดแมลงนูนหลวงอ้อยโดยวิธี 
                  ผสมผสานในจงัหวัดกาญจนบุรี และราชบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


